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Förord 

Arbetet med den här avhandlingen påbörjades hösten 2011 då jag blev 
antagen som doktorand i filosofi inom ramen för forskarskolan ”Kritisk 
kulturteori” vid Södertörns högskola. Under de år som förflutit sedan dess 
har jag haft privilegiet att få arbeta med en rad framstående forskare inom 
de humanistiska discipliner som ryms inom forskarskolan. Utan deras kritis-
ka kommentarer, livliga seminariediskussioner och inspiration skulle denna 
avhandling inte ha varit möjlig.  

Bland dessa har min huvudhandledare Marcia Sá Cavalcante Schuback 
varit den allra viktigaste. Jag vill därför börja med att tacka henne för de 
många diskussioner som vi har haft genom åren, för den tillförlit som hon 
genomgående uppvisat för mitt arbete och för det stöd som hon har givit. 
Om det inte vore för henne skulle jag med största sannolikhet inte ha på-
börjat detta arbete och jag vet att jag definitivt inte skulle ha avslutat det. Jag 
vill också tacka min bihandledare Fredrika Spindler samt alla deltagarna vid 
det högre seminariet i filosofi vid Södertörns högskola för deras kritiska och 
insiktsfulla kommentarer.  

När jag antogs som doktorand antogs jag emellertid inte bara som 
doktorand i filosofi, utan dessutom i forskningsprojektet ”Loss of Grounds 
as Common Ground”. Jag vill därför passa på att tacka alla deltagarna i 
detta projekt. Tack Marcia Sá Cavalcante Schuback, Irina Sandomirskaja, 
Tora Lane, Leonard Neuger och Ludger Hagedorn för alla intressanta semi-
narier, diskussioner och resor!  

Under åren har även en rad olika personer läst och kommenterat mitt 
manus. Ett stort tack till Hans Ruin som var opponent på mitt så kallade 60-
%-seminarium, till Ståle Finke som var opponent på mitt slutseminarium, 
till Kate Larson som har språkgranskat avhandlingen och till Carl Ceder-
berg, Gabriel Itkes-Sznap, Johan Sehlberg och Kim West som tog sig tid att 
läsa manuset i slutskedet av arbetet. Jag vill också rikta ett särskilt tack till 
David Payne för alla våra diskussioner om och kring filosofin i allmänhet och 
den politiska filosofin i synnerhet, till Krystof Kasprzak för alla djuplodande 
diskussioner om relationen mellan Jan Patočkas och Eugen Finks tänkande, 
samt till Filippa von Krusenstjerna för hennes arbete med omslaget.  



 

 

Slutligen vill jag tacka min sambo Anna och min son Alfred för att de 
genomgående har påmint mig om att det finns ett liv utanför akademins 
dörrar och böckernas pärmar. Deras stöd och kärlek betyder mer än allt 
annat. Det är också därför som jag dedikerar denna bok till dem.  

Stockholm, augusti, 2017
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Inledning 

Vad är politik? Är politiken en avgränsad dimension av den mänskliga 
tillvaron som vi endast konfronteras med vid specifika tillfällen och under 
speciella omständigheter, eller är politiken en fundamental del av männi-
skans villkor? Dessa frågor är högaktuella i dag, inte minst eftersom våra 
samhällen har koloniserats av en ekonomisk rationalitet som gradvis har 
spridit sig till allt fler delar av den mänskliga tillvaron. Det finns inte längre 
några tydliga skiljelinjer mellan det som kan bli föremål för en ekonomisk 
kalkyl och det som vi traditionellt sett har kallat för politik. Politiken har i 
denna mening gått förlorad i ett överflöd av politik, i en utveckling där sam-
ma slags ekonomiska rationalitet utgör själva sinnebilden för all politik. Allt 
och alla, oavsett om vi talar om individer, företag, skolor eller sjukhus, ska 
effektiviseras och ”konkurrensutsättas”. Allt ska stöpas i samma ekonomi-
ska form för att kunna mätas, regleras och, om möjligt, strömlinjeformas 
och tillskäras för att på olika sätt passa just den ekonomiska rationalitet som 
utlovar högre produktivitet och effektivitet till all mänsklig verksamhet.1 
Men denna rationalitet ger sig också till känna på en existentiell nivå. Vi 
betraktas nämligen inte i första hand såsom medborgare i en politisk ge-
menskap längre, utan som kunder som ska tillfredsställas av ”välfärdsindus-
trin” eller som entreprenörer som på olika sätt ska sälja in sig själva till de 
intressenter som står till buds på marknaden. Vi har i denna mening redu-
cerats till atomära ekonomiska individer som genom våra förment ”fria” val 
på olika sätt förväntas investera i oss själva i syfte att bli ”konkurrenskraf-
tiga” på arbetsmarknaden. Andra människor betraktas därigenom inte som 
med-borgare längre, det vill säga som människor som är en del av samma 
politiska gemenskap som oss själva, utan som kontrahenter och rivaler som 
vi strävar efter att överträffa. När ekonomins objektivistiska rationalitet blir 
allenarådande försvinner med andra ord utgångspunkten för all politik, 

— 
1 För en analys av det sätt på vilket denna ekonomiska rationalitet har spridit sig i 
samhället och hur den gradvis har undergrävt centrala demokratiska principer se: Wen-
dy Brown, Undoing the Demos – Neoliberalism’s Stealth Revolution (New York: Zone 
Books, 2015).  



POLITIKENS OMSKAKNING 

12 

nämligen den gemensamma och allmänna värld som vi trots all påtvingad 
konkurrens faktiskt delar med varandra.  

När den ekonomiska rationalitetens instrumentalism koloniserar sam-
hället utgör den ett avgörande hot mot vår demokrati. Dels för att politikens 
gemensamma och allmänna värld därigenom gradvis går förlorad i en allt 
mer långtgående privatiseringsprocess, men även för att den demokratiska 
politiken som sådan neutraliseras av samma slags ekonomiska rationalitet. I 
kölvattnet av den så kallade ”tredje vägens” politik har också de stora poli-
tiska partierna successivt närmat sig det politiska spektrumets mitt och för-
enats i en konsensus om kapitalismens och den ekonomiska tillväxtens för-
rangsställning i alla politiska beslut.2 Allt som hotar denna konsensus, alla 
konflikter som hotar att rubba denna ekonomiska rationalitet, utdöms som 
utopiska villfarelser, punkteras under föreställningen att de är verklighets-
främmande luftslott eller stämplas som populism. Men när demokratins 
konstitutiva heterogenitet begränsas och homogeniseras genom konsensus 
försvinner samtidigt demokratins själva mening, det vill säga idén att den 
demokratiska politiken med nödvändighet är just pluralistisk och konflikt-
fylld, inte harmonisk och enhetlig. Politikens möjligheter, möjligheten av en 
annan politisk framtid, neutraliseras därmed i en utveckling där den 
rådande politiken betraktas som den politiska historiens ändpunkt och 
fulländning. 

Det är mot bakgrund av denna utveckling som den här avhandlingen på 
nytt avser ställa frågan om politikens mening i den mänskliga tillvaron. I en 
tid då stora delar av vår tillvaro har reducerats till ekonomiska parametrar 
är det nämligen viktigt att återigen ställa frågan om vad det egentligen 
innebär att leva och existera politiskt. Det är också mot bakgrund av denna 
politiska utveckling som avhandlingen vänder sig just till den tjeckiske 
filosofen Jan Patočka (1907–1977). Patočkas tänkande framställer ett viktigt 
bidrag till en förståelse av vår samtid, dels för att han analyserar den histo-
riska utveckling i och genom vilken den samtida ekonomiska rationaliteten 

— 
2 Den ”tredje vägens” politik tillskrivs ofta på ett teoretiskt plan den brittiske sociologen 
Anthony Giddens. I boken The Third Way: The Renewal of Social Democracy (Cam-
bridge: Polity Press, 1998) insisterar han på att socialdemokratin måste överge sin kritik 
av kapitalismen och också överge den enligt honom förlegade dikotomin mellan vänster 
och höger i politiken till förmån för en centerpolitik. Även om Giddens framförallt 
tematiserar socialdemokratin är det emellertid viktigt att tillägga att en liknande rörelse 
mot politikens mitt också har ägt rum från den motsatta änden av det politiska spekt-
rumet. I Sverige kan man exempelvis nämna Moderaternas politiska utveckling under 00-
talet. För en kritik av denna utvecklings avpolitiserande konsekvenser se: Chantal Mouffe, 
Om det politiska, övers. Oskar Söderlind (Stockholm: Tankekraft, 2008), ss. 58-62.  
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har vuxit fram, men även för att han uttryckligen analyserar frågan om 
politikens mening i den mänskliga existensen. Patočkas tänkande är i detta 
hänseende inte bara viktigt för att han analyserar, och kritiserar, den 
rådande ekonomiska ordningen utifrån ett existentiellt perspektiv, utan 
även därför att han strävar efter att förstå vad politiken egentligen innebär 
för människan bortom ekonomins herravälde.  

Detta innebär dock inte att Patočka förstår politiken på ett essentia-
listiskt sätt. Han försöker inte att en gång för alla nå fram till en definition 
av politikens väsen och tillhandahåller därför inte heller något preskriptivt 
och universellt politiskt ideal som all politik bör inordna sig under. Tvärtom 
kan han på ett tematiskt plan sägas tillhöra en tankeströmning i den sam-
tida politiska filosofin som uttryckligen förkastar varje sådant försök att till-
handahålla en slutgiltig definition över politikens vara.3 Sådana försök för-
utsätter nämligen, menar Patočka, att det skulle finnas ett väsen eller en 
grund för politiken som på något sätt skulle kunna avtäckas. Men ett sådant 
tillvägagångssätt är, om något, endast ett uttryck för filosofins egen strävan 
efter att finna just en grund för det politiska livet. Denna strävan tillhör kort 
sagt filosofin och inte politiken. Den tillhör filosofin i den meningen att 
sökandet efter en grund för politiken är, och har varit, ett behov för filo-
sofin. Om politiken skulle sakna grunder skulle filosofin – i alla fall i dess 
traditionella form – och politiken nämligen gå skilda vägar. Politiken skulle 
reduceras till åsikter och filosofins sökande efter sanning skulle inte längre 
ha någon plats i politiken. Filosofins hävdvunna politiska incitament, dess 
strävan efter att finna en fast och oföränderlig grund i det mångfacetterade 
och föränderliga spektrum som politikens åsikter bildar, skulle med andra 
ord gå om intet. Traditionella frågor inom politisk filosofi, exempelvis frå-
gan om vad det bästa stats- och styrelseskicket egentligen är, vad ett rättvist 
samhälle är och så vidare, har i denna mening nått vägs ände. I själva verket 
utgör dessa frågor endast ett uttryck för filosofins auktoritära anspråk och 

— 
3 I denna inriktning, som på engelska ibland kallas för ”post-foundational political 
thought”, återfinner man politiska tänkare som exempelvis Ernesto Laclau, Chantal 
Mouffe, Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy, Claude Lefort och Alain Badiou. Det som 
förenar dem – trots att de i andra avseenden skiljer sig åt markant – är just tanken på att 
politiken är grundlös. Detta innebär däremot inte någon nihilistisk affirmation av det 
grundlösa som sådant. Politiken utspelar sig visserligen alltid i relation till olika grunder, 
men det som dessa tänkare vänder sig emot är tanken på att dessa grunder skulle vara 
nödvändiga eller universella. För en diskussion och analys av denna tankeströmning se: 
Oliver Marchart, Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, 
Lefort, Badiou and Laclau (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007). 
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för anspråk som i dagens demokratiska samhällen framstår som lika 
odemokratiska som de som stammar från auktoritära ideologier.  

När filosofin försöker fastställa en grund för politiken framstår den 
emellertid inte bara såsom auktoritär, utan undflyr på samma gång poli-
tiken. Filosofin undflyr därigenom politiken enligt Patočka eftersom politi-
ken inte har någon fastställbar grund, utan tvärtom destabiliserar varje 
sådant försök att nagla fast dess mening. För Patočka är politiken omska-
kande, den rubbar varje fastställd grund – den skakar om sin egen mening. 
Politiken innebär kort sagt en förlust, en förlust av varje grund och funda-
ment. Den är således grundlös i den bemärkelsen att den inte vilar på någon 
slutgiltig grund, utan tvärtom ställer människan inför en erfarenhet där 
denna grund har gått förlorad. Politiken ger sig annorlunda uttryckt till 
känna som en meningsförlust. En meningsförlust som konfronterar män-
niskan med det faktum att politikens mening är omstridd och att det är i 
och genom politiska konflikter som frågan om vad politiken egentligen 
skulle kunna vara bestäms. Det är på basis av dessa konflikter som politiken 
får en specifik mening, men endast för att oavlåtligen och på nytt bestridas 
av andra. Politiken är en meningsförlust som påtvingar människan uppgif-
ten att gång efter annan försöka återerövra dess mening tillsammans, och i 
konflikt, med andra. Om och när politikens konflikter neutraliseras, så som 
exempelvis är fallet i vår samtid, bestäms politiken alltså av något som ger 
sken av att vara politiskt neutralt fastän det endast representerar en del av 
politikens mångfaldiga spektrum – och en del som privilegierar vissa män-
niskor samtidigt som andra utrangeras som betydelselösa.  

Vad innebär då egentligen politikens omskakande grundlöshet? Är den 
endast ett uttryck för demokratins konstitutiva mångfald eller är grund-
lösheten något som är kongenialt med människans villkor? Och vad innebär 
den här grundlösheten för den mänskliga existensen, på vilket sätt drabbar 
den oss och varför tar vi, både inom filosofin och politiken, gång efter 
annan vår tillflykt till grunder och ideologiska principer? Dessa frågor läm-
nas allt som oftast otematiserade i den samtida politiska filosofin till förmån 
för en analys av politiken som inte tar någon hänsyn till politikens existen-
tiella dimension. Det politiska livets konflikter förstås snarare som ett slags 
positionerande mellan olika politiska aktörer, men utan att den desorien-
tering som kännetecknar det politiska livet utfrågas närmare.4 Detta är 
emellertid något som Patočka uttryckligen behandlar i sina skrifter. Patočka 

— 
4 Här syftar jag framförallt på Chantal Mouffes analyser i Om det politiska. Mouffes 
analyser kommer att diskuteras i mer detalj mot slutet av avhandlingen.  
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förstår nämligen inte bara politiken som en omskakning av grunder och 
principer, han tematiserar också politiken i förhållande till det sätt på vilket 
vi blir omskakade av den. Politiken är omskakande eftersom den grundlös-
het som kännetecknar den drabbar oss i såväl en teoretisk som existentiell 
och emotionell betydelse. Det är också av den här anledningen som Pa-
točkas fenomenologiska och existentiella analyser blir så viktiga för hans 
politiska tänkande. Det som hans tänkande visar är nämligen att politikens 
grundlöshet måste analyseras utifrån en horisont som till viss del överskri-
der politiken. Hans politiska tänkande överskrider på så vis ramarna för det 
faktum att politiken är grundlös i riktning mot en fenomenologisk fråga om 
hur politiken är grundlös och vad detta innebär för människan.  

Politikens inneboende meningsförslut och omskakning är något som 
enligt Patočka vilar på människans bristfällighet och på det faktum att hon 
själv är grundlös. Människan har ingen grund, hennes existens vilar inte på 
någon essens, utan konstitueras av en bristfällighet som ger sig till känna i 
såväl hennes frihet som i hennes samexistens med andra. Denna bristfällig-
het är dock inte en avsaknad som på något sätt kan förmildras eller av-
hjälpas, utan något som oavlåtligen består: bristfälligheten är en konstitutiv 
del av människans vara. Människans bristfällighet innebär att hennes exis-
tens karakteriseras av en dynamisk rörelse av rastlöshet och transcendens 
som aldrig kommer till någon fastställbar vila. Det är också denna trans-
cenderande rörelse som enligt Patočka utgör vår frihet. Vi är annorlunda 
uttryckt genomsyrade av en negativitet som hela tiden tvingar oss till en 
rörelse bortom och utanför oss själva i och genom den oupphörliga trans-
cendens som utmärker vår frihet. Vår negativitet innebär därmed också att 
vår utsida, vår samexistens med andra, i själva verket är vår insida. Män-
niskan är kort sagt inte självtillräcklig utan alltid redan utsatt för andra. Det 
är också på grund av detta som politikens omskakande negativitet måste 
förstås med utgångspunkt i människans bristfällighet. Det är vår bristfällig-
het som gör att vi samexisterar med andra och som därmed gör det möjligt 
för oss att överhuvudtaget närma oss politikens delade och gemensamma 
värld. Men det är också på grund av att människan själv är ändlig och 
grundlös som politiken inte kan reduceras till någon slutgiltig mening, utan 
tvärtom kastar den mänskliga existensen tillbaka på dess egna grundlösa 
frihet. Politiken är omskakande enligt Patočka eftersom den konfronterar 
oss med vår egna ändliga utsatthet och med det faktum att vi själva är 
grundlösa och inte har någon definitiv identitet att falla tillbaka på. Den 
utgör en konfrontation med det faktum att vi är utlämnade till en sam-
existentiell frihet som är genomkorsad av det politiska livets konflikter.  
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Denna konfrontation är emellertid oerhört smärtsam för människan och 
drabbar oss på ett sådant omskakande sätt att vi allt som oftast försöker 
undfly den. När vi, på ett medvetet eller omedvetet plan, handlar i enlighet 
med ideologiska riktlinjer och när filosofin upprättar grunder och principer 
för tänkandet och för politiken är det i denna mening inte bara ett uttryck 
för ideologiska eller metafysiska villfarelser utan något som enligt Patočka 
är intimt sammanflätat med vår egen ändlighet och grundlöshet. Ställd in-
för politikens omskakning är det lättare för människan att undfly politiken 
och istället ta sin tillflykt till ideologins och metafysikens förmenta oänd-
lighet och universalitet. Det är kort sagt enklare att förlita sig på ideologins 
principer och grunder än att utsätta sig för det politiska handlandets grund-
löshet. Politikens grundlöshet och antagonism måste i denna mening för-
stås mot bakgrund av människans egen ändlighet och hennes svårigheter att 
uthärda den, inte minst eftersom den meningsförlust som vi erfar i politiken 
också innebär en förlust av vår egen mening. I Patočkas tänkande återfinner 
vi därmed en existentiell reflektion över politikens grundlöshet, men även 
en analys av människans olika försök att undfly den och istället upprätta 
grunder för politiken. Det som hans tänkande framställer är en analys av 
det politiska livet och av de sätt på vilka vi förkroppsligar den konkreta 
erfarenheten av dess grundlöshet. Människans bristfällighet utgör kort sagt 
(av)grunden för politikens negativitet.   

För att man ska kunna närma sig frågan om politikens specifika nega-
tivitet kan man alltså inte ignorera den mänskliga existensens ändliga och 
grundlösa villkor. Det är emellertid just en sådan ignorans som enligt Pa-
točka karakteriserar modernitetens instrumentella rationalitet. I sin tilltro 
till det påstått ”upplysta” förnuftet har moderniteten genomgående nedvär-
derat och förminskat betydelsen av den mänskliga existensens bristfällighet 
och istället hemfallit åt en betraktelse där människan förstås som ett 
självinneslutet och självtillräckligt subjekt. Subjektet har, menar Patočka, i 
denna mening blivit till den grund som den moderna politiken, filosofin 
och vetenskapen vilar på. Det är grunden för den moderna objektiveringen 
av världen, men även den grund som den kapitalistiska ordningen har som 
sitt fundament – grunden för den rationalitet inom vilken effektivitet, kvan-
tifiering och instrumentalisering blivit de högst prisade av värden. Sub-
jektets transparenta och stabila rationalitet är annorlunda uttryckt moder-
nitetens signum och grund. Men förståelsen av människan som ett subjekt 
innebär på samma gång just en förståelse av människan i vilken all 
bristfällighet och kontingens har utraderats, det vill säga en förståelse av 
människan där omskakningen har stabiliserats och dess verkan har neutra-
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liserats. Den moderna subjektivismen har – för att låna ett begrepp av Her-
bert Marcuse, som Patočka också själv använder sig av – gjort människan 
”endimensionell” och inskränkt hennes grundlösa frihet till en individuell 
valfrihet ifråga om gränslös konsumtion.5 Det är också i ljuset av denna 
historiska utveckling som Patočkas analyser av politikens omskakning mås-
te förstås. För i relation till den ekonomiska rationalitet som genomsyrar 
allt större delar av vår tillvaro är det, menar Patočka, tydligt att politiken 
inte längre betraktas som grundlös. Vår tilltro till subjektets rationalitet har 
tvärtom lett till att vi har förminskat existensens grundlöshet och begränsat 
och neutraliserat politikens omskakande mening.  

Modernitetens karakteristiska försök att stabilisera och neutralisera poli-
tikens omskakning har också lett till katastrofala följder. Det går nämligen 
inte, menar Patočka, att neutralisera politikens omskakning av den anled-
ningen att dess grundlöshet är sammanflätad med människans brist-
fällighet. Varje sådant försök att neutralisera politiken kommer tvärtom att 
leda till att omskakningen finner nya utlopp. Det är också just detta som 
skedde i och med 1900-talets båda världskrig. I Patočkas ögon var världs-
krigen en direkt konsekvens av modernitetens instrumentella rationalitet 
och dess försök att stabilisera människans grundlöshet och att neutralisera 
politikens omskakning. När den uppdämda omskakningen slutligen kana-
liserades i och genom 1900-talets krig ledde den också till en meningsförlust 
av historiska mått. Detta visade sig som tydligast, menar Patočka, på den 
europeiska kontinenten. De båda världskrigen skakade enligt Patočka om 
Europa så till den grad att Europas själva mening gick förlorad. Stora delar 
av Europas intellektuella arv gick därigenom om intet samtidigt som andra 
och mindre smickrande aspekter av dess historia globaliserades. Denna om-
skakande meningsförlust ledde med andra ord inte till något uppvaknande, 
utan tvärtom till något som Patočka kallar för ”post-Europa”: en tid och ett 
tillstånd som kännetecknas av Europas och västvärldens imperialistiska och 
likriktande ekonomiska rationalitet.   

Det är också mot detta ”post-europeiska” tillstånd som Patočkas poli-
tiska tänkande svarar. Frågan om politikens möjlighet och mening i dag är 
enligt Patočka en fråga som rör möjligheten av en omskakning av den 
ordning som i kraft av sin förmenta rationalitet på olika sätt har inskränkt 
politikens mening och möjligheter. Detta är en avgörande fråga för Patočka. 
Inte minst därför att en sådan neutralisering av politiken, till förmån för en 

— 
5 Se: Herbert Marcuse, Den endimensionella människan: studier i det avancerade indu-
strisamhällets ideologi, övers. Sven-Eric Liedman (Stockholm: Aldus/Bonnier, 1969).  
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förtäckt grundläggning av den, innebär ett avgörande hot mot såväl vår 
demokrati som vår existens i dess helhet. Men om modernitetens instru-
mentella rationalitet ska kunna skakas om måste man också övervinna det 
moderna subjektsbegreppet. Patočkas politiska tänkande är därför samman-
flätat med hans dekonstruktion av subjektsbegreppet. Det som han på olika 
sätt försöker visa är nämligen att den mänskliga existensen och dess grund-
löshet är något som per definition överskrider subjektsbegreppets ramar. 
Patočkas kritiska uppgörelse med subjektsbegreppet riktar sig alltså mot 
den ordning vars rationalitet har subjektet som sin grund. Men den riktar 
sig även mot fenomenologin i allmänhet och mot Edmund Husserls för-
ståelse av subjektet i synnerhet. För att fenomenologin ska kunna vara poli-
tiskt relevant måste den radikaliseras, enligt Patočka. Och detta i riktning 
mot vad han kallar för en a-subjektiv fenomenologi.  

Patočkas politiska tänkande svarar som sagt mot den ekonomiska ratio-
nalitet som i det moderna subjektets namn har koloniserat politikens 
mening. Men hans tänkande svarar också mot Tjeckoslovakiens politiska 
historia under 1900-talet. Under stora delar av sitt liv var Patočka inte bara 
utsatt för det tjeckoslovakiska kommunistpartiets censur och publicerings-
förbud, utan han var dessutom utestängd från den tjeckoslovakiska aka-
demin och tilläts endast undervisa vid landets universitet under korta perio-
der av sitt liv.6 På grund av sitt engagemang i den tjeckoslovakiska med-
borgarrättsrörelsen Charta 77 var han mot slutet av sitt liv förföljd, avlyss-
nad och arresterades också vid ett flertal tillfällen av den tjeckoslovakiska 
säkerhetstjänsten. Patočkas politiska tänkande går i slutändan inte att 
separera från hans livsöde, dels för att det tog sin början i det politiska 
förtryck som han och andra i hans närhet utsattes för, men även för att en 
del av hans politiska tänkande också formulerades mot bakgrund av hans 
engagemang i Charta 77. Patočkas politiska handlande inom ramen för 
Charta 77, tillsammans med det förtryck som han, under stora delar av sitt 
liv var utsatt för, är därför inte något som existerar vid sidan av hans poli-
tiska tänkande. Det finns tvärtom en produktiv spänning i författarskapet 
mellan det politiska tänkandet, å den ena sidan, och det politiska hand-
landet, å den andra – en spänning som är helt och hållet central för hans 
försök att utveckla en existentiell förståelse av politikens mening. Samtidigt 
var Patočkas kritik mot den ekonomiska rationalitetens hegemoniska 
ställning inom politiken och samhället i stort något som också var en cent-

— 
6 Allt som allt tilläts Patočka endast undervisa vid Karlsuniversitetet mellan åren 1945–
1949 och mellan 1968–1972.  
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ral del i hans politiska engagemang i Charta 77. Den tjeckoslovakiska regi-
men hade, genom dess försök att avpolitisera allt i samhället som inte stod 
under partiets direkta kontroll, enligt Patočka också reducerat medborgar-
nas liv till ett liv av endast konsumtion och arbete. Detta innebär natur-
ligtvis inte att den tjeckoslovakiska kontexten skulle vara helt och hållet 
analog med den avpolitisering som vi erfar i dag, men det innebär heller 
inte att alla paralleller skulle vara missvisande. Patočka själv menar exem-
pelvis att denna ekonomiska avpolitisering överskrider de ideologiska 
gränserna mellan kommunismen och liberalismen.  

Om man till fullo ska kunna förstå Patočkas politiska tänkande är det 
därför viktigt att situera det i relation till Tjeckoslovakiens politiska historia 
under 1900-talets andra hälft, men även i relation till Patočkas politiska 
engagemang inom Charta 77. Ända sedan 1948 hade det kommunistiska 
partiet styrt landet med järnhand och under 1950-talet nådde det politiska 
förtrycket stundtals samma höjder som i Stalins Sovjetunionen. Oliktän-
kande fängslades, torterades, placerades i arbetsläger och dödades samtidigt 
som civilsamhället stod under partiets direkta kontroll. Förtrycket och 
förföljelserna avtog emellertid gradvis i början av 1960-talet, men endast på 
villkor att medborgarna höll sig borta från all form av oppositionell politik 
och bidrog till samhället genom arbete och konsumtion.7 Censuren och 
övervakningen kvarstod med andra ord, men de direkta politiska trakas-
serierna minskade. Ingen, varken de politiska ledarna (som i vissa fall själva 
hade fängslats och placerats i arbetsläger tidigare) eller medborgarna ville 
tillbaka till 1950-talet. Samhället genomsyrades tvärtom av en ny refor-
manda, något som nådde sin kulmen under den så kallade Pragvåren 1968 
då den nye generalsekreteraren för det tjeckoslovakiska kommunistpartiet, 
Alexander Dubček, lanserade sin idé om en ”socialism med ett mänskligt 
ansikte”. För Patočka själv yttrade sig detta i det faktum att han kunde 
återvända till Karlsuniversitetet i Prag efter att av politiska skäl varit ute-
stängd från akademin ända sedan kommunistpartiets maktövertagande 
1948. Han försvarade ett andra habilitationsarbete och kunde därefter åter-
igen undervisa vid universitet.8 1968 blev han också slutligen utnämnd till 
professor i filosofi. 

— 
7 Sektion 203 av den tjeckoslovakiska lagtexten förbjöd också uttryckligen all form av 
arbetslöshet och stämplade det som ”parasitism”. För en diskussion av ”parasitismen” i 
Tjeckoslovakien se: Jonathan Bolton, Worlds of Dissent (Cambridge: Harvard University 
Press, 2012), ss. 88-89.   
8 Patočka hade redan habiliterat 1936 på arbetet Přirozený svět jako filosofický problém 
(Den naturliga världen som filosofiskt problem) i vilket han vidareutvecklade de frågor 
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Den politiska utvecklingen i Tjeckoslovakien under 1960-talet var emel-
lertid inte något som det Sovjetiska styret såg med blida ögon på. Den refor-
mism som nu framträdde i Tjeckoslovakien kunde, menade Moskva, spri-
das till andra delar av det kommunistiska Östeuropa och Sovjetunionens 
svar lät därför inte vänta på sig. Under hösten 1968 invaderade Warzawa-
paktens medlemsstater (förutom Rumänien och Östtyskland) Tjeckoslo-
vakien och över en natt förvandlades Pragvårens hoppfullhet till allmän 
hopplöshet. Den tidigare reformandan omintetgjordes och i dess ställe 
trädde den normalisering (normalizace) som dikterades av Sovjetunionen.9 
Inom kort blev det också tydligt att Dubček inte längre hade Sovjetunionens 
förtroende. Han ersattes därför med Gustáv Husák som på nytt inskränkte 
de medborgerliga fri- och rättigheter som landets invånare under en kort tid 
åtnjutit på 1960-talet.10 Patočka tilläts visserligen fortsätta sitt arbete vid 
universitet fram till 1972 då han tvingades gå i pension, men många av de 

 
som Husserl analyserar i Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzen-
dentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Patočkas 
första habilitationsarbete utgör i själva verket det första längre arbetet om den hus-
serlianska ”livsvärlden” (Patočka använder oftast det något tidigare begreppet ”naturlig 
värld”) men förblev, på grund av att det författades på tjeckiska, okänt i Västeuropa fram 
till 1976 då det översattes till franska. Patočkas andra habilitationsarbete, som han för-
svarade vid Karlsuniversitet 1964, bär titeln Aristoteles, jeho předchůdce a dědicové – 
Studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi (Aristoteles, hans föregångare och efter-
följare – En studie i filosofins historia från Aristoteles till Hegel) och behandlar Aristoteles 
förståelse av rörelsen och rörelsebegreppets efterföljande utveckling i och med den mo-
derna naturvetenskapens framväxt.  
9 Begreppet normalisering syftar på den process som inleddes i och med Sovjetunionens 
ockupation av Tjeckoslovakien 1968. Den tjeckoslovakiska kommunismen skulle ”nor-
maliseras”, det vill säga omstruktureras i linje med Sovjetunionens politik och det re-
formarbete som det tjeckoslovakiska kommunistpartiet hade inlett på 1960-talet skulle 
omintetgöras. Begreppet användes för första gången i det så kallade ”Moskvaproto-
kollet”, som blev resultatet av mötet mellan Tjeckoslovakiens och Sovjetunionens ledare 
1968, men kom sedan att användas för att beskriva den politiska verkligheten i landet. 
För en beskrivning av begreppets historia se: Jouni Järvinen, Normalization and Charter 
77 – Violence, Commitment and Resistance in Czechoslovakia (Helsingfors: Kikimora, 
2010), s. 91ff.  
10 Förtrycket var dock inte lika våldsamt som det hade varit under 1950-talet. Václav 
Havel kom därför att mynta begreppet ”post-totalitärt” för att beskriva 1970-talet i rela-
tion till det totalitära styret under 50-talet. Medan det totalitära samhället var dikta-
toriskt är det post-totalitära samhället, som Havel uttrycker det, något som ”har vuxit 
fram mot bakgrunden av det historiska mötet mellan diktaturen och konsumtionssam-
hället”. Det är ett samhälle där ideologin har tagit diktatorns position och i vilket män-
niskor reduceras till likriktade konsumenter som lever ett ”liv i lögn”, hårt styrda av 
ideologins statuter. Se: Václav Havel, ”De maktlösas makt”, övers. Bo Ekström & Karin 
Mossdal, i En dåre i Prag – Brev, tal, texter 1975–1990, red. Peter Larsson (Stockholm: 
Symposion, 1989), s. 81. 
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föreläsningar och seminarier som han tidigare hade planerat att hålla var nu 
omöjliga att genomföra. Från slutet av 1960-talet och fram till sin död 1977 
höll Patočka därför – i likhet med ett antal andra tjeckoslovakiska intellek-
tuella – så kallade ”underjordsseminarier” i deltagarnas lägenheter; semi-
narier och föreläsningar som sedan spreds via samizdatkopior11 mellan del-
tagarna.12 Det var ur dessa seminarier och spridda samizdatkopior som 
Patočkas mest kända verk Kätterska essäer om historiens filosofi (Göteborg: 
Daidalos, 2006) slutligen växte fram.  

Det var också under den här tiden, när den kommunistiska regimens 
förtryck återigen växte sig starkare, som Patočka trädde ut i den politiska 
offentligheten och engagerade sig i Charta 77. Startskottet för den tjecko-
slovakiska medborgarrättsrörelsen var den rättegång som hölls i september 
1976 mot de psykedeliska rockbanden Plastic People of the Universe och 
DG 307. Ett antal av bandens medlemmar ställdes nu inför rätta i Prag med 
anklagelser om att ha ”stört ordningen”. Sådana anklagelser och sådana 
rättegångar var inget nytt i Tjeckoslovakien under 1970-talet. Men även om 
regimens repressalier mot oliktänkande var utbredda vid den här tiden var 
denna rättegång en avgörande händelse i landets moderna historia. En rad 
intellektuella gick nu offentligt ut och fördömde rättegången, däribland 
Patočka själv som i december 1976 skrev artikeln ”K záležitostem Plastic 
People of the Universe a DG 307” (”Till frågan om Plastic People of the 
Universe och DG 307”).13 Även om Patočka, och många andra intellektuella 
med honom, inte hade någon direkt relation till denna ”undergroundscen” 
påkallar han i texten en solidaritet med den yngre generationen.14 Det finns, 
— 
11 Ordet samizdat kommer ursprungligen från ryskan och betyder ”själv-publicering”. 
Det var också ett samlingsnamn för den underjordiska publiceringsverksamheten i en 
rad av de kommunistiska öststaterna, däribland Tjeckoslovakien. Den enklaste formen 
av samizdat bestod i att man kopierade böcker genom att införa karbonpappersark i en 
skrivmaskin och därefter skrev av boken i fråga. På så vis kunde man kopiera cirka fem 
kopior i taget. Men det fanns också regelrätta, om än icke-sanktionerade, förlag som 
publicerade samizdatutgåvor. I Tjeckoslovakien hette det mest kända förlaget Edice 
Petlice (Hänglåsförlaget), och drevs av författaren Ludvík Vaculík. Det var också detta 
förlag som publicerade Patočkas huvudverk Kätterska essäer i historiens filosofi.  
12 Efter Patočkas död kom också vissa att kalla dessa underjordsseminarier för ”Patočka-
universitetet”. För en intressant diskussion om dessa seminarier, som på 1980-talet också 
innefattade prominenta intellektuella från väst (däribland Jacques Derrida, Paul Ricoeur 
och Charles Taylor), se: Barbara Day, The Velvet Philosophers (London: The Claridge 
Press, 1999).   
13 Jan Patočka, ”K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307”, i Sebrané spisy 
XII – Češi I (Prag: Oikoymenh, 2006).  
14 Denna ungdomskultur kallades i folkmun för podzemí, det vill säga för underjordisk, 
men det engelska ordet ”underground” var, precis som i många andra länder, vanligt.  
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skriver han, ingen större lycka än att se att de unga har tagit upp kampen 
mot ”bekvämligheten, nivelleringen, oärligheten mot sig själv och andra och 
mot inställsamheten” som i hans ögon kännetecknade det tjeckoslovakiska 
samhället.15 Musikscenen i fråga hade väckt liv i den Tjeckoslovakiska poli-
tiken och i och med rättegången hade kommunistpartiet återigen visat sitt 
verkliga ansikte. I efterdyningarna av rättegången författades också det 
dokument som skulle komma att bli den tjeckoslovakiska medborgarrätts-
rörelsens namn: Charta 77.16  

Dramatikern Václav Havel, som senare skulle väljas till landets president, 
tillerkänns ofta äran att ha författat en första grovversion av detta dokument 
någon gång i december 1976. Det var emellertid en rad olika personer som 
var inblandade i de många möten som ledde fram till det slutgiltiga doku-
mentet. Dessa möten behandlade inte bara dokumentets innehåll utan 
också frågan om vilka personer som skulle agera språkrör för rörelsen. Valet 
av språkrör var komplicerat eftersom de potentiella undertecknarna för-
väntades komma från en rad olika grupper i samhället. Missnöjet med den 
normaliseringsprocess som pågått sedan hösten 1968 var utbrett och in-
kluderade reformvänliga kommunister (som tidigare hade gett sitt stöd till 
den förre presidenten Alexander Dubček och hans ”socialism med ett 
mänskligt ansikte”), personer som aldrig hade uppfattat sig själva som kom-
munister eller varit partimedlemmar, såväl som religiösa grupper och yngre 

— 
15 Ibid., s. 427.  
16 Jonathan Bolton har i boken Worlds of Dissent kompletterat den traditionella historie-
skrivningen ytterligare genom att beskriva den roll som den yngre generationen, och då 
särskilt denna ”undergroundscen”, spelade i medborgarrättsrörelsen. Enligt Bolton var 
rättegången mot Plastic People of the Universe och DG 307 inte bara en katalysator för 
protesterna mot regimen, utan en avgörande, om än till viss del bortglömd, del av Charta 
77. Faktum är att rättegången egentligen inte var en rättegång mot banden i fråga, utan 
mot vissa, men inte alla, av deras medlemmar. Därtill var den här rättegången den andra 
rättegången under 1976 som riktade sig mot personer som på olika sätt var inblandade i 
musikscenen i fråga. Men det som gjorde undergroundscenen så avgörande för den 
framväxande medborgarrättsrörelsen var inte bara att den blev föremål för regimens rep-
ressalier, utan även att den, som Bolton formulerar det, ”erbjöd modeller för ett opposi-
tionellt beteende som var byggt på simulerad naivitet, såväl som en kritik av konsum-
tionskultur som inte skiljde mellan kommunism och kapitalism”. I denna mening blev 
undergroundkulturen till något som chartisterna, trots inbördes skillnader, kunde förenas 
kring. Jonathan Bolton, Worlds of Dissent, ss. 117-118. För en mer djupgående skildring av 
Charta 77 och dess historia kan man, vid sidan av Boltons bok, nämna den detaljerade 
skildringen av rörelsens fyra första år som tecknas i Charter 77 and Human Rights in 
Czechoslovakia, red. H. Gordon Skilling (London: Allen & Unwin, 1981) samt Vilém 
Prečans studie Charta 77, 1977-1989: Od moralní k demokratické revoluci (Bratislava: 
Archa, 1990).  
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människor från ”undergroundscenen”. Man enades därför om att Charta 77 
skulle ha tre språkrör för att på ett bättre sätt kunna svara mot den mång-
fald av undertecknare som man appellerade till.17 De reformistiska kom-
munisterna hade redan enats om att Jiří Hájek, landets tidigare utrikes-
minister under Dubček, skulle vara det ena språkröret. Havel föreslogs vara 
det andra, dels för att han, till skillnad från Hájek, tillhörde den grupp som 
aldrig hade varit medlem av det kommunistiska partiet, men även för att 
han hade en närmare relation till den yngre generationen än de andra. Den 
tredje posten var till en början vigd åt Václav Černý, en litteraturvetare och 
kritiker som genom åren hade varit en av de mest högljudda motståndarna 
mot regimens politik, men istället föreslogs Patočka som det tredje språk-
röret.18 I det dokument som slutligen blev resultatet av dessa överläggningar 
krävde de 241 undertecknarna att den tjeckoslovakiska kommunistregimen 
skulle efterfölja och respektera de mänskliga fri- och rättigheter som regi-
men själv hade ratificerat i Helsingforsdeklarationen 1975. Charta 77 var, 
som det formuleras i dokumentet, ”en fri, informell och öppen förening av 
personer med varierande åsikter, trosbekännelser och yrken, förenade 
genom viljan att verka enskilt och gemensamt för respekterandet av med-
borgerliga rättigheter i vårt eget land och över hela världen”.19 Dokumentet 
publicerades den 1 januari 1977 i Tjeckoslovakien i samizdatform och där-
efter i en rad västerländska dagstidningar den 7 januari (däribland i Le 
Monde och Frankfurter Allgemeine) och den tjeckoslovakiska medborgar-
rättsrörelsen var ett faktum. 

Patočkas inblandning i Chartas historia var kort, men intensiv. Under de 
månader som förflöt mellan dokumentets publicering och hans död skrev 
— 
17 Längre fram i Chartas historia skulle detta komma att formaliseras ytterligare så att ett 
språkrör representerade de reformvänliga kommunisterna, ett språkrör de människor 
som aldrig hade identifierat sig som kommunister och ett språkrör de religiösa grup-
perna. Denna tradition fanns visserligen närvarande redan från början, men kom, som 
Bolton har påpekat, först att praktiseras på allvar senare. Se: Jonathan Bolton, Worlds of 
Dissent, ss. 144-145.  
18 Havel har själv beskrivit de diskussioner som föranledde utnämningen av Patočka som 
följer: ”Vi [Havel och Němec] tyckte att Patočka inte bara skulle vara ett värdigt komple-
ment till Hájek såsom en allmänt respekterad person från icke-kommunistiska kretsar, 
utan att han dessutom redan från början skulle sätta sin prägel på Charta genom att 
tillföra den en moralisk dimension på ett sätt som knappast någon annan hade kunnat 
göra, och det visade sig att vi hade mer än rätt i vår förmodan”. Se: Václav Havel, Fjärr-
förhör: Samtal med Karel Hvížďala: Bonn – Prag, 1985–86, övers. Karin Mossdal (Stock-
holm: Ordfront, 1987), s. 117. 
19 Dokumentet finns publicerat på svenska i: Charta 77 – Dokument om människorätt i 
Kafkas Prag, övers. okänd, red. Nils Lalander (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978), ss. 
93-98.  



POLITIKENS OMSKAKNING 

24 

han två längre essäer om protestaktionens moraliska och politiska bak-
grund, en rad kortare skrivelser och träffade också, i egenskap av språkrör, 
den holländske utrikesministern Max van der Stoel under dennes besök i 
landet. Hans inblandning i Charta 77 ledde dock, precis som det gjorde för 
de andra chartisterna, till ett allt större förtryck från regimens sida.20 Sedan 
det ursprungliga dokumentet hade offentliggjorts publicerade dagstid-
ningen Rudé právo en ledarartikel som kallade chartisterna för ”misslyckade 
individer och inkräktare” (ztroskotanci a samozvanci).21 Ordet samozvanci 
betyder ordagrant ”de självutnämnda” och användes i det här samman-
hanget för att belysa hur denna grupp av påstått ”misslyckade individer” 
inkräktade på det kommunistiska samhället genom att utnämna sig själva 
till dess språkrör – samtidigt som de endast ansågs representera borgerliga 
och reaktionära element. 

Regimen utövade dock inte bara ett medialt förtryck, utan förföljde, 
avlyssnade, frihetsberövade och trakasserade också Charta 77s medlemmar. 

— 
20 Begreppet ”dissident” som ofta används som en beteckning för chartisterna i Tjecko-
slovakien och för andra medborgarrättsaktivister i det forna Östeuropa är på många sätt 
problematiskt och jag väljer därför att i möjligaste mån undvika det. Många av chartis-
terna, däribland Patočka själv, tog nämligen aktivt avstånd från benämningen då de 
menade att den var missvisande. I ett av säkerhetstjänstens förhör med Patočka påpekar 
han exempelvis att den västerländska etiketten dissident är ett ”fundamentalt fel och 
bygger på ett missförstånd”. Man finner också liknande reservationer mot begreppet hos 
andra dissidenter, däribland Václav Havel som till en början tog avstånd från begreppet 
bara för att därefter känna sig tvungen att själv tillägna sig det – även om han var noga 
med att då sätta det inom citationstecken. Havel sammanfattade också på många sätt 
den kritiska hållning som man återfinner hos andra chartister. Problemet med begreppet 
är, skriver Havel, att det ger vid handen att ”dissidenterna” skulle förenas av ett slags 
gemensamt yrke eller aktivism. I själva verket var ”dissidenterna” bland annat fysiker, 
författare, sociologer, arbetare och poeter som enligt Havel bara följde den inre ”logiken 
i det egna tänkandet”. Konfrontationen med makten var i denna mening inte ett mål i 
sig, utan en följd av deras sätt att leva sina liv. Václav Havel, ”De maktlösas makt”, s. 
107f. För Patočkas uttalande se: Blanka Císařovská & Vilém Prečan, Charta 77: 
Dokumenty 1977–1989 (vol. III) (Prag: Ústav pro soudobé dějiny, 2007), P3/5, s. 46. 
21 Artikeln med samma titel finns publicerad som: ”Ztroskotanci a samozvanci”, i Charta 
77: Dokumenty 1977–1989 (vol. III). Artikeln finns också översatt till svenska som 
”Avsigkomna figurer och självutnämnda företrädare”, övers. okänd., i Charta 77 – Doku-
ment om människorätt i Kafkas Prag. För en mer fullständig beskrivning av de mediala 
kampanjerna mot Charta 77 se: Jonathan Bolton, Worlds of Dissent, ss. 172-182. På 
svenska finns även en utgåva från förlaget Fram (Svenska kommunistiska partiets bok-
förlag) i vilken den tjeckoslovakiska regimens egen bild av Charta 77 presenteras helt 
okritiskt. I denna volym finns även en lång tirad av anklagelser mot Patočka samlade. 
Han beskrivs här som reaktionär, icke-demokrat och som människofientlig. Se: Mot 
splittrare och låtsaskommunister – Det tjeckoslovakiska folkets svar på Charta 77 (Göte-
borg: Fram, 1978), ss. 76-86. 
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Många av chartisterna blev exempelvis avskedade från sina jobb och 
tvingade att ta låglönejobb som fönsterputsare, städare och pannrums-
eldare.22 Patočka blev också själv övervakad av den tjeckoslovakiska säker-
hetstjänsten samt inkallad på en rad förhör.23 Det var särskilt Patočkas möte 
med van der Stoel som förargade regimen och dagarna efter mötet (den 1, 2, 
och 3 mars) kallades Patočka in på nya förhör med säkerhetstjänsten. 
Patočka var redan innan dessa förhör sjuk (han hade lunginflammation) 
och efter det sista, dagslånga, förhöret den 3 mars – som han blev inkallad 
till för att han inte skulle kunna delta vid en reception på den nyöppnade 
västtyska ambassaden i Prag – blev han så sjuk att han fick läggas in på sjuk-
hus. Han återhämtade sig dock aldrig, utan dog tio dagar senare i sviterna 
av en hjärnblödning. Hans död gav redan vid den tiden upphov till spekula-
tioner huruvida det var förhören med säkerhetstjänsten som ledde till hans 
bortgång. Även om påfrestningen och stressen som måste ha varit inblan-
dad i dessa förhör säkerligen påskyndade sjukdomsförloppet finns det 
ingenting som tyder på att de skulle ha innefattat någon form av tortyr eller 
ha varit våldsamma av något slag.24 Oavsett vad som egentligen inträffade 
— 
22 Just pannrumseldare var ett vanligt arbete för många av Tjeckoslovakiens mest pro-
minenta intellektuella under den här tiden. Det visade sig nämligen vara ett arbete som 
lämnade en hel del tid till skrivande. Se: Jonathan Bolton, Worlds of Dissent, s. 91f.  
23 Man finner en intressant skildring av hur förtrycket och repressalierna kunde se ut 
mot chartisterna mot slutet av 1970-talet i författaren Ludvík Vaculíks skönlitterära dag-
bok Tjeckisk drömbok, övers. Karin Mossdal (Stockholm: Panache, 1987).   
24 Chartisterna bidrog själva till bilden av att Patočka skulle ha dött efter våldsamma 
förhör med säkerhetstjänsten. Men man finner samma ”narrativ” hos västerländska 
intellektuella, inte minst hos Richard Rorty som i texten ”The Seer of Prague” målade 
upp den kanske mest dramatiska och hyperboliska bilden av händelserna. Rorty skriver 
exempelvis: ”Genom att acceptera den rollen [som språkrör för Charta 77], och genom 
att arbeta som en kurir som bar chartistisk litteratur och meddelanden runtom i Prag, 
blev han utsatt för en brutal behandling av polisen. Tre månader efter publiceringen av 
Charta, den 13 mars 1977, dog han av en hjärnblödning medan han blev förhörd”. 
Rortys beskrivning är överdriven, inte minst på grund av att Patočka på intet sätt dog 
”medan han blev förhörd”. Det finns heller ingenting i säkerhetstjänstens transkrip-
tioner från det sista förhöret med Patočka som tyder på att detta förhör skulle ha varit 
våldsamt. Dessa transkriptioner kan förstås vara förfalskade, men Patočka påtalar själv, i 
sin sista intervju med den tyska tidningen Die Zeit, att förhören var hövliga. Han tilläg-
ger också att det sista förhöret den 3 mars visserligen var en ”diskussion” som urartade i 
anklagelser mot honom, men han nämner ingenting om vare sig våldsamheter eller 
tortyr. För Rortys beskrivning se: Richard Rorty, ”The Seer of Prague – Influence of 
Czechoslovakian Philosopher Jan Patočka”, i Jan Patočka – Texte, Dokumente, Biblio-
graphie, red. Ludger Hagedorn & Hans Rainer Sepp (München/Prag: Karl Alber/Oikoy-
menh, 1999), s. 52. Transkriptionerna från förhören med Patočka finns samlade i: 
Charta 77: Dokumenty vol . III, red. Blanka Císařovská & Vílem Prečan (Prag: Ústav pro 
soudobé dějiny, 2007), ss. 39-60. För intervjun med Patočka i Die Zeit, se: ”Ostpolitik – 
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under det sista förhöret med säkerhetstjänsten blev Patočka emellertid till 
en symbol för den gryende medborgarrättsrörelsen. Regimen insåg själv 
vilket symboliskt värde hans död hade och under begravningsceremonin 
hovrade polishelikoptrarna tätt över de sörjande samtidigt som polisens 
motorcyklar cirkulerade runt omkring dem – allt för att överrösta ljudet 
från talarna.25   

Det var ur dessa politiska händelser och erfarenheter som Patočkas 
politiska tänkande växte fram. Konfronterad med ett samhälle som gradvis 
avpolitiserats blev frågan om politikens mening till en avgörande filosofisk 
och politisk fråga, en fråga som inom ramen för Charta 77 också fick real-
politisk betydelse. Samtidigt är det viktigt att understryka att Patočka på 
intet sätt kan reduceras till en politisk ”dissident” som motsatte sig det 
kommunistiska styret av Tjeckoslovakien till förmån för den liberala demo-
krati som existerade i Västeuropa. Tvärtom måste hans politiska tänkande 
förstås mot bakgrund av den ekonomiska rationalitet som riskerar att kolo-
nisera politiken i såväl ett kommunistiskt som ett kapitalistiskt samhälle. 
Det är också i ljuset av detta som avhandlingens titel bör förstås. Titeln 
anspelar nämligen på det dubbla genitiv som finns närvarande i begreppet 
politikens omskakning. Till att börja med syftar avhandlingen till att tema-
tisera det sätt på vilket politiska erfarenheter är omskakande för människan. 
Men den syftar också till att tematisera det sätt på vilket den rådande poli-
tiken, tillsammans med dess ekonomiska rationalitet, måste skakas om för att 
en annan politik ska kunna uppstå. Det är också i denna andra bemärkelse 
som Patočkas handlingar inom ramen för Charta 77 blir till en avgörande del 
av hans politiska arv. Det som stod på spel i hans medborgarrättsliga enga-
gemang var nämligen frågan om hur ett politiskt motstånd skulle kunna leda 
fram till en omskakning av politikens rådande mening.  

Syfte 
Syftet med denna avhandling är att undersöka frågan om politikens mening 
i den mänskliga tillvaron. Detta sker genom en analys av det som i Patočkas 
författarskap tematiseras i termer av politikens omskakning. Avhandlingen 

 
aber mit Würde”, http://www.zeit.de/1977/14/ostpolitik-aber-mit-wuerde, besökt 2016-
08-19.  
25 För en mer fullständig redogörelse över Patočkas biografi se: Erazim Kohák, ”Jan 
Patočka: A Philosophical Biography”, i Jan Patočka – Philosophy and Selected Writings 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1989), s. 3-136; Ivan Blecha, Jan Patočka 
(Olomouc: Votobia, 1997). 
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syftar till att spåra det sätt på vilket frågan om politikens omskakning växer 
fram i författarskapet, men också till en undersökning av de fenomeno-
logiska och existentiella grundvalar på vilka Patočkas politiska tänkande 
vilar. Frågan om politikens mening i den mänskliga tillvaron formuleras 
därigenom mot bakgrund av Patočkas fenomenologiska och existentiella 
analyser. Det är nämligen endast i och genom en undersökning av Patočkas 
a-subjektiva fenomenologi som hans politiska tänkande framträder i sitt 
rätta ljus.  

I och genom undersökningen kommer också frågan om relationen 
mellan filosofi och politik i Patočkas författarskap behandlas närmare. Med 
utgångspunkt i Patočkas tänkande är det nämligen möjligt att kasta nytt ljus 
på denna relation och destabilisera den traditionella uppdelningen mellan 
teori och praxis, mellan tänkande och handling. För även om Patočka inte 
var politiskt engagerad före sitt politiska handlande inom ramen för Charta 
77 innebär detta inte att hans filosofiska skrifter på något sätt skulle vara 
opolitiska till sin natur. Tvärtom utmärker sig Patočka i den fenomenolo-
giska traditionen genom sina försök att sätta filosofin och fenomenologin i 
kontinuerlig dialog med politiska frågor. Receptionens fokus på Patočkas 
engagemang i Charta 77 har dock överskuggat den politiska dimensionen i 
hans fenomenologi snarare än lyft fram den. I receptionen av hans verk kan 
man också observera en viss uppdelning av författarskapet i fenomenologi, 
å den ena sidan, och i politisk filosofi, å den andra. En sådan uppdelning 
leder dock till brister i uttolkningen av båda ”delarna” av författarskapet. 
Det som avhandlingen syftar till att visa är att Patočkas filosofi är politisk på 
ett sådant sätt att det inte går att lösgöra frågan om politikens mening från 
hans fenomenologiska tänkande. Detta innebär också att avhandlingens 
fokus inte kommer att ligga på frågor som traditionellt sett inbegrips under 
rubriken politisk filosofi. En stor del av avhandlingen kommer tvärtom att 
behandla de fenomenologiska och existentiella grundvalarna för Patočkas 
politiska tänkande eftersom det är först på basis av dessa som frågan om vad 
politikens omskakning egentligen innebär kan besvaras.  

Avhandlingens fokus kommer därför inledningsvis att ligga på Patočkas 
kritik av subjektsbegreppet och hans analyser av den a-subjektiva fenome-
nologin. Likt många andra tänkare inom den fenomenologiska och post-
fenomenologiska traditionen ställde sig Patočka allt mer kritisk till den 
subjektiva idealism som fenomenologin på olika sätt förknippades med. 
Denna subjektivism utgör emellertid inte bara ett filosofiskt problem för 
Patočka, utan ett problem som på samma gång har tydliga politiska impli-
kationer. I Patočkas ögon är nämligen subjektsbegreppet intimt förknippat 
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med en viss form av objektivism. Den binära relationen mellan subjekt och 
objekt möjliggör med andra ord varandra och man kan inte undfly den ena 
utan att på samma gång göra upp med den andra. Förståelsen av människan 
som ett subjekt leder i denna bemärkelse till en förståelse av världen som ett 
objekt för subjektet: i filosofiskt hänseende leder den till en missvisande och 
falsk ontologi, och i politiskt hänseende till en förståelse av naturen och 
andra människor i objektiva, kvantifierbara och instrumentella termer, det 
vill säga i termer som kännetecknar just den rådande ekonomiska rationali-
teten. Det största problemet med denna subjektivism rör emellertid män-
niskan själv. När människan uteslutande förstås som ett subjekt, förstås hon 
enligt Patočka som en självtillräcklig och transparent enhet som är avskild 
från världen – en värld som hon därigenom också kan behärska och kon-
trollera. En sådan förståelse av människan skapar problem, både vad gäller 
analysen av människans relation till världen och av hennes relation till 
andra människor. Det atomära subjektet förblir i denna mening analysens 
utgångspunkt medan människans gemenskap och samexistens – utgångs-
punkten för all politik – reduceras till något sekundärt och accidentellt. För 
Patočka kan människan emellertid inte förstås som ett orubbligt subjekt, 
utan hennes existens utmärks tvärtom av bristfällighet, grundlöshet och 
negativitet.  

Denna negativitet står till att börja med i centrum för den a-subjektiva 
fenomenologin. Inte minst genom att den finns inskriven i själva begreppet 
i form av det alfa privativum som bildar dess prefix. Men det är också 
utifrån denna negativitet som Patočka förstår människans frihet och fri-
görelse. Negativiteten i fråga bildar därför den tematik i och genom vilken 
filosofi och politik förenas med varandra, eftersom båda enligt Patočka 
kretsar just kring en specifik form av frigörelse. Medan filosofin karakteri-
seras av en frigörelse från försanthållen doxa, utmärks politiken, menar 
Patočka, alltid av en frigörelse från varje grundläggning av politiken, av en 
frigörelse från varje föregiven politisk mening; och av en frigörelse som 
endast är möjlig på basis av den negativitet och transcendens som återfinns 
i dess mitt. Frågan om frihet och frigörelse är i denna mening helt central 
för Patočkas filosofiskt-politiska projekt. Men tematiken kring existensens 
negativitet ger sig också till känna i Patočkas många reflektioner kring 
existensens konstitutiva samexistens med andra, samt i hans reflektioner 
kring den mänskliga existensens världslighet. Det är nämligen existensens 
negativitet som utgör den bristfällighet på grundval av vilken människan 
tvingas bortom sig själv och till att stå i en konstant relation till såväl värl-
den som andra människor. Människans bristfällighet innebär i denna me-
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ning, som Patočka upprepade gånger anmärker, att hon på intet sätt kan 
betraktas som avskild från världen, vilket den moderna subjektivismen 
påstår, eller som avskild från andra människor, vilket den moderna huma-
nismen hävdar i dess tilltro till den atomära individen. Människan existerar 
tvärtom med nödvändighet endast i och genom en gemensam och delad 
värld. Negativiteten bildar således, tillsammans med Patočkas kritik av den 
positivism, subjektivism och objektivism mot vilken negativiteten svarar, 
den axel kring vilken stora delar av avhandlingen kretsar. Det är nämligen 
endast utifrån Patočkas förståelse av negativitetens betydelse för den mäns-
kliga tillvaron och för politiken som hans (sam)existentiella analyser av 
politikens omskakning kan tematiseras.  

Tillvägagångssätt och material 
Avhandlingens tillvägagångssätt svarar mot nödvändigheten av att situera 
undersökningen och att belysa den situation utifrån vilken den filosofiska 
argumentationen och analysen tar sin början. Därmed anknyter avhand-
lingen också till det tillvägagångssätt som Patočka själv arbetade utifrån. 
Enligt Patočka har nämligen all sann kunskap sin utgångspunkt i en viss 
situation. Den måste, om den inte ska förbli en ren abstraktion, situeras. 
Detta är fallet även för filosofin. Att filosofera innebär, skriver Patočka, ”att 
mediera inom hela situationen och att vara dess reflektion”.26 Filosofin är, 
för att parafrasera Hegel, ”sin egen tid begripen i tankar”, men en tid och en 
situation som också förändras när den reflekteras i filosofin.27 Detta gäller i 
ännu högre grad för den politiska filosofin. Om filosofin överhuvudtaget 
ska vara relevant och meningsfull i förhållande till politiska frågor måste 
den situeras i förhållande till den politiska verklighet som den tematiserar.  

Den politiska situation som denna avhandling reflekterar och som den 
på olika sätt svarar mot är en samtida situation av subjektivism och objekti-
vism. Det är en situation inom vilken människan, i kraft av sin förmenta 
subjektivitet, har förskansat sig ett herravälde över naturen och över andra 
människor som likt naturen endast förstås som ett objekt för hennes 
kontroll. Detta visar sig också på ett politiskt plan i form av den skepnad 
som både friheten och samexistensen har iklätts i vår samtid. Friheten tycks 
i dag endast vara tänkbar utifrån individens valfrihet: som en frihet vi har 
— 
26 Jan Patočka, Platón a Evropa, i Sebrané spisy II – Péče o duši II (Prag: Oikoymenh, 
1999), s. 149. 
27 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke VII (Frankfurt: Suhr-
kamp, 1986), s. 26. 
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till låns för att kunna förverkliga oss själva i och genom de många val som 
den kapitalistiska konsumtionen ställer oss inför. Frihetsbegreppet har i 
denna mening gått ett underligt öde till mötes. Samtidigt som friheten 
försvaras, förordas och upphöjs i politiken – oavsett ideologi – har dess 
mening blivit allt mer urvattnad. Det som har inträffat är, som Jean-Luc 
Nancy har påpekat, ”en skilsmässa mellan det etiskt-politiska-juridiska och 
det filosofiska”.28 Friheten har blivit till något så självklart att frågan om vad 
vi egentligen menar med begreppet allt mer sällan ställs. En av anled-
ningarna till detta är att friheten, åtminstone i en realpolitisk mening, har 
separerats från frågan om samexistensens mening. Vår samexistens med 
andra förstås i en allt större utsträckning, om den överhuvudtaget tema-
tiseras, som en inskränkning och begränsning av vår frihet. Individen är i 
denna mening såväl frihetens som samexistensens grund: frihet innebär i 
allt högre utsträckning individuell valfrihet och samexistensen ett nöd-
vändigt ont som individen gör allt för att särskilja sig från. Det som 
Patočkas filosofiska och politiska analyser visar – och som även denna 
avhandling syftar till att tematisera – är emellertid att frihet och samexistens 
är fenomen som förutsätter varandra. Vi är med andra ord aldrig fria i vår 
ensamhet, utan endast i och genom vår konstitutiva relationalitet till värl-
den och till andra. Men för att det ska vara möjligt att analysera samspelet 
mellan människans frihet och samexistens måste det moderna subjekts-
begreppet dekonstrueras. Individ och subjekt är visserligen två skilda be-
grepp, men enligt Patočka vilar den moderna individualismen på den onto-
logi som utkristalliserades under den tidiga moderniteten – en ontologi som 
har just subjektet som sin grund.  

Patočkas politiska tänkande måste emellertid även situeras i relation till 
den politiska kontext han levde i och som han under stora delar av sitt liv 
var tvungen att verka utanför. Till att börja med svarar hans politiska 
tänkande mot den totalitära och post-totalitära politik som kännetecknade 
Tjeckoslovakien under efterkrigstiden. Denna omedelbara politiska situa-
tion finns närvarande på en rad olika sätt i hans författarskap. Det tydligaste 
och mest iögonfallande är förstås hans inblandning i Charta 77, men den 
ger sig också till känna på ett mer indirekt sätt. På grund av Patočkas vägran 
att inordna sig under regimens hårda politiska styrning av den tjeckoslova-
kiska akademin var han förlagd med publiceringsförbud. Detta innebär 
också att hans författarskap på många sätt är fragmentariskt till sin natur. 
Vid sidan av hans båda habilitationsarbeten och de Kätterska essäerna finns 

— 
28 Jean-Luc Nancy, L’expérience de la liberté (Paris: Galilée, 1988), s. 41.  
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det inga ”verk” i författarskapet, utan hans tänkande kommer istället till 
uttryck i kortare essäer, artiklar, anteckningar och föreläsningar (såväl 
föreläsningsmanuskript som anteckningar från studenter och transkribe-
rade ljudupptagningar). Detta innebär dock inte att Patočkas filosofiska 
tänkande som sådant är fragmentariskt. Tvärtom utmärks hans tänkande av 
en, mot bakgrund av texternas natur, förvånande systematik. Tolknings-
arbetet av hans texter kräver därför att texterna situeras i förhållande till de 
omständigheter under vilka de var skrivna och i förhållande till den form 
som de har publicerats i. 

De texter som framförallt står i fokus för denna avhandling stammar 
från perioden från 1960-talets början och fram till Patočkas död 1977, efter-
som det är under den tiden som Patočka utvecklar sin mest originella 
filosofi i såväl fenomenologisk som politisk mening. Det är under den här 
tiden som han utarbetar sina filosofiska analyser av exempelvis den a-sub-
jektiva fenomenologin, den mänskliga existensen och av politikens omskak-
ning, men på grund av sin politiska situation hade han inte möjlighet att 
syntetisera dem till ett sammanhållet verk. Analyserna i dessa texter över-
lappar och korsbefruktar därigenom varandra och måste också uttolkas i 
tandem. Detta ställer dock uttolkaren av hans verk inför vissa problem. I 
och med att Patočka, åtminstone under den senare delen av sitt liv, analy-
serar olika temata och begrepp mer eller mindre simultant kräver tolk-
ningen av hans verk en framställning som i viss mån utför den syntetisering 
som Patočka själv aldrig hade möjlighet att slutföra. Denna form av tolk-
ningsarbete är inte minst avgörande för avhandlingens syfte. Det är näm-
ligen först när Patočkas politiska filosofi analyseras mot bakgrund av, och i 
relation till, hans fenomenologiska analyser som frågan om politikens om-
skakande mening för den mänskliga existensen kan behandlas.  

Merparten av Patočkas texter är skrivna på tjeckiska, men Patočka skrev 
även en del texter på tyska och ett fåtal texter på franska. Efter Sammets-
revolutionen 1989 påbörjades också en utgivning av hans samlade skrifter i 
Tjeckien (Sebrané spisy). I utgivningen av de samlade skrifterna har emel-
lertid redaktörerna beslutat sig för att översätta alla Patočkas tyska och 
franska texter till tjeckiska. Denna utgivning är heller inte avslutad i nuläget, 
vilket innebär att vissa texter finns i översättning, och då framförallt på 
franska, samtidigt som originalen är opublicerade. Dessa två faktorer har 
inneburit att det inte alltid har varit möjligt att hänvisa till Patočkas samlade 
skrifter, utan i vissa fall är referenserna till de tyska och franska originalen 
som har publicerats på annat håll och i andra fall är referenserna till över-
sättningar. Om inget annat anges är emellertid alla referenser till de tjeckis-
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ka, tyska och franska originaltexterna. Titlarna på de mest centrala texterna 
av Patočka är förkortade i fotnoterna. Vid den första referensen till ett verk 
anges emellertid alltid den fullständiga referensen tillsammans med dess 
förkortning. En förteckning över alla förkortningar till Patočkas skrifter 
återfinns tillsammans med den övriga bibliografin. Referenser till texter 
som inte citeras lika ofta anges genomgående utan förkortningar.  

Reception och tidigare forskning 
Receptionen av Patočkas verk i Tjeckien och Tjeckoslovakien påbörjades av 
hans forna studenter som på olika sätt kommenterade och vidareutvecklade 
hans tänkande. På grund av de politiska omständigheterna i landet fanns 
det emellertid ingen regelrätt akademisk reception innan 1989, även om 
utgivningen av hans samlade skrifter inleddes redan på 1980-talet i samiz-
datform. På senare år har dock en rad tjeckiska filosofer bidragit till en 
fördjupad reception även i Tjeckien. Bland Patočkas tidigare studenter bör 
Ivan Chvátik (som också är ansvarig för Patočka-arkivet vid Centrum pro 
teoretická studia i Prag) nämnas tillsammans med Pavel Kouba, Ladislav 
Hejdánek, Petr Rezek och Václav Bělohradsky. Förutom att dessa på olika 
sätt har vidareutvecklat Patočkas filosofi i en egen filosofisk riktning har de 
också skrivit om och kommenterat Patočkas tänkande. I den senare 
generationen som har publicerat arbeten om Patočkas filosofi, men som 
aldrig studerade under honom, bör Filip Karfík, Jan Frei, Karel Novotný 
och Jakub Čapek nämnas.  

Utanför det forna Tjeckoslovakiens gränser har receptionen av Patočkas 
verk varit starkast i Frankrike, dels på grund av att hans skrifter tidigt 
översattes till franska, men också på grund av att framstående franska filo-
sofer som Paul Ricoeur och Jacques Derrida tidigt visade intresse för hans 
tänkande. Här måste man också lyfta fram Erika Abrams översättargärning 
som har inneburit att de franska översättningarna av Patočkas verk, både i 
en kvantitativ och kvalitativ mening, är de främsta. Den franska receptionen 
har sedan vuxit sig ännu starkare, mycket tack vare Renaud Barbaras. 
Barbaras har fördjupat receptionen i den franska akademiska miljön, dels 
genom egna arbeten om Patočkas tänkande men även genom att han har 
handlett ett antal avhandlingar på ämnet vid Université Paris-Sorbonne. 
Faktum är att den franska receptionen, delvis på grund av den tidigare 
politiska situationen i Tjeckoslovakien, på många sätt har varit starkare än 
den i Patočkas hemland. 
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Vid sidan av Frankrike är det i den tyskspråkiga världen man finner den 
tydligaste receptionen av Patočkas tänkande. Dels för att Patočka författade 
en del av sina arbeten på tyska, men också för att Patočka-arkivet var 
beläget i Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) i Wien fram 
till 1989. IWM har fortfarande ett arkiv (som Ludger Hagedorn är ansvarig 
för) över Patočkas verk, men nu endast som kopior medan originalen finns 
vid arkivet i Prag. IWM har också gett ut ett urval av Patočkas skrifter på 
tyska i fem band.29  

I den engelskspråkiga världen har receptionen varit betydligt svagare. Ett 
urval av Patočkas skrifter finns dock utgivna på engelska i volymen Jan 
Patočka – Philosophy and Selected Writings.30 Dessutom finns de Kätterska 
essäerna och föreläsningsserierna Úvod do husserlovy fenomenologie, Tělo, 
společenství, jazyk, svět och Platón a Evropa i engelsk översättning.31 Intres-
set för Patočkas tänkande har emellertid varit tilltagande i den engelsk-
språkiga världen de senaste tio åren med ett antal antologier till följd. 

I Skandinavien har receptionen till stora delar kretsat kring Södertörns 
högskola.32 Denna avhandling är dock den första avhandlingen i Skan-
— 
29 Jan Patočka, Ausgewählte Schriften vol. I-V, red. Klaus Nellen & Ilja Šrubař (Stuttgart: 
Klett-Cotta).  
30 Jan Patočka, Jan Patočka – Philosophy and Selected Writings, övers. Erazim Kohák 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1989). 
31 Jan Patočka, Heretical Essays in the Philosophy of History, övers. Erazim Kohák (Chi-
cago: Open Court, 1996); Jan Patočka, An Introduction to Husserl’s Phenomenology, 
övers. Erazim Kohák (Chicago: Open Court, 1996); Jan Patočka, Body, Community, 
Language, World, övers. Erazim Kohák (Chicago: Open Court, 1998); Jan Patočka, Plato 
and Europe, övers. Petr Lom (Stanford: Stanford University Press, 2002).  
32 Förutom jag själv har Marcia Sá Cavalcante Schuback, Krystof Kasprzak, Fredrik 
Svenaeus, Carl Cederberg och Ulrika Björk publicerat texter om Patočkas författarskap: 
Gustav Strandberg, ”Med Arendt, bortom Arendt – Jan Patočkas läsning av Människans 
villkor”, i Konsten att handla – Konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska, red. 
Ulrika Björk & Anders Burman (Stockholm: Axl Books, 2011); Gustav Strandberg, ”A 
Place in Movement – Jan Patočka and the Disorientation of Existence”, i Dis-orientations 
– Philosophy, Literature and the Lost Grounds of Modernity, red. Marcia Sá Cavalcante 
Schuback & Tora Lane (London: Rowman & Littlefield, 2015); Gustav Strandberg, ”The 
Solidarity of the Shaken”, i Baltic Worlds – Lost Ideals, Shaken Ground (Vol. VIII, 2015); 
Gustav Strandberg, ”Light and Darkness: Jan Patočka’s Critique of the Enlightenment“, i 
Madness, Religion, and the Limits of Reason, red. Jonna Bornemark & Sven-Olov Wal-
lenstein (Stockholm: Södertörn Philosophical Studies, 2015); Marcia Sá Cavalcante 
Schuback, ”Offer och räddning – Jan Patočkas läsning av Heideggers Frågan om tek-
niken”, i Fenomenologi, teknik och medialitet, red. Leif Dahlberg & Hans Ruin (Stock-
holm: Södertörn Philosophical Studies, 2011); Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Nega-
tive Responsibility”, i Journal for Cultural and Religious Theory (Vol. 15, 2015); Marcia 
Sá Cavalcante Schuback, ”Europas Zwischendeutigkeit”, i Über Zivilisation und Differenz 
– Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas (Würzburg: Königshausen & 
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dinavien som uteslutande tematiserar Patočkas tänkande. På svenska finns 
Kätterska essäer i historiens filosofi och Inledning till fenomenologisk filosofi 
utgivna, båda översatta av Leo Kramár.33 De Kätterska essäerna finns också i 
norsk översättning (Kjetterske studier i historiens filosofi) och publicerades 
redan 1979, vilket faktiskt gör den norska översättningen till den första 
översättningen av verket överhuvudtaget.34  

Receptionen i dess helhet kan, något schematiskt, delas in i tre huvud-
sakliga fält. Det första fältet, och det som har fått mest uppmärksamhet, rör 
Patočkas a-subjektiva fenomenologi och hans förståelse av den mänskliga 
existensen. Det andra kretsar kring Patočkas historiefilosofi och hans för-
ståelse av Europa och dess historia medan det tredje uppehåller sig vid hans 
politiska tänkande och hans inblandning i Charta 77. Dessa forsknings-
inriktningar glider naturligtvis över i varandra och det finns inga fasta grän-
ser för var det ena slutar och de andra tar vid. Patočkas a-subjektiva feno-
menologi har exempelvis tematiserats i relation till hans historiefilosofi och 
historiefilosofin har i sin tur tematiserats i relation till hans politiska tän-
kande. Däremot finns det ingen längre studie som har tematiserat rela-
tionen mellan hans fenomenologiska skrifter och hans politiska tänkande i 
någon större detalj. Detta blir också tydligt i bland annat Edward F. Find-
lays bok Caring for the Soul in a Postmodern Age – Politics and Phenomen-
ology in the Thought of Jan Patočka.35 För även om titeln gör gällande att det 
som ska behandlas rör just politik och fenomenologi i Patočkas tänkande 
skriver Findlay själv att ”Patočkas fenomenologiska arbete kräver en mer 
extensiv och djuplodande analys än vad detta arbete tillåter”.36 Detta inne-

 
Neumann, 2008); Krystof Kasprzak, Vara – Framträdande – Värld. Fenomenets nega-
tivitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink (Stockholm: Södertörn Doc-
toral Disserations, 2017); Fredrik Svenaeus, ”Jan Patočkas Europa”, i Montage: Kultur-
analys (n° 35-36, 1994); Fredrik Svenaeus, ”Kätterskt tänkande i strid med materialism”, 
i Axess (n° 7, 2002); Carl Cederberg, ”Europe as Identity and Ideal: Reading Barroso’s 
’New Narrative’ Heretically alongside Hegel, Husserl and Patočka”, i Europe faces 
Europe: Narratives from its Eastern Half, red. Johan Fornäs (Bristol: Intellect, 2017); 
Ulrika Björk, ”Om skuld och universellt ansvar”, i Tidskrift för politisk filosofi (n° 3, vol. 
17, 2013).  
33 Jan Patočka, Kätterska essäer om historiens filosofi, övers. Leo Kramár (Göteborg: 
Daidalos, 2006); Jan Patočka, Inledning till fenomenologisk filosofi, övers. Leo Kramár 
(Stockholm: Södertörn Philosophical Studies, 2014).  
34 Jan Patočka, Kjetterske studier i historiens filosofi, övers. Milada Blekastad (Oslo: 
Tauum-Norli, 1979).  
35 Edward F. Findlay, Caring for the Soul in a Postmodern Age – Politics and Phenomen-
ology in the Thought of Jan Patočka (New York: State University of New York Press, 
2002).  
36 Ibid., s. 48. 
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bär inte att boken på något sätt skulle sakna värde, men det innebär att vissa 
frågor, som också är politiska till sin natur, stundtals blir behandlade på ett 
ytligt sätt i studien. Detsamma gäller för Alexandra Laignel-Lavastines bok 
Jan Patočka – L’Esprit de la dissidence och Aviezer Tuckers studie The Philo-
sophy and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel.37 Till skillnad 
från Findlay behandlar dock dessa studier framförallt Patočkas inblandning 
i Charta 77.38 Den studie som på ett tematiskt plan ligger närmast denna 
avhandling är Francesco Tavas bok The Risk of Freedom – Ethics, Phenom-
enology and Politics in Jan Patočka.39 Tava tematiserar också relationen 
mellan Patočkas fenomenologi och hans politiska tänkande, men endast 
kortfattat och utan att analysera de politiska aspekterna av Patočkas a-sub-
jektiva fenomenologi. Patočkas förståelse av människans samexistens växer 
emellertid fram just på basis av hans kritik av subjektet och utifrån hans 
försök att utveckla en a-subjektiv fenomenologi. Eftersom Tava inte ana-
lyserar denna aspekt av Patočkas tänkande förbiser han också samexisten-
sens betydelse för Patočkas politiska tänkande och fokuserar istället 
genomgående på tematiken om frihet. Vid sidan av dessa längre studier om 
Patočkas politiska tänkande bör också de två antologierna Überzivilisation 
und Differenz – Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas och 
Thinking after Europe – Jan Patočka and Politics nämnas.40 I båda dessa 

— 
37 Alexandra Laignel-Lavastine, Jan Patočka – L’Esprit de la dissidence (Paris: Éditions 
Michalon, 1998); Aviezer Tucker, The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from 
Patočka to Havel (Pittsburg: University of Pittsburgh Press, 2000). Här kan man också 
nämna Michael Gubsers bok The Far Reaches – Phenomenology, Ethics, and Social Re-
newal in Central Europe (Stanford: Stanford University Press, 2014). Även om Gubser 
dedikerar ett kapitel till Patočka i denna bok är den dock framförallt idéhistoriskt orien-
terad och tematiserar fenomenologins etiska och politiska betydelse i såväl Polen som 
Tjeckoslovakien i allmänhet. Detsamma gäller för Barbara J. Falks studie The Dilemmas 
of Dissidence in East-Central Europe – Citizen Intellectuals and Philosopher Kings (Buda-
pest: Central European University Press, 2003). När Falk föresätter sig att analysera 
Patočkas betydelse för Charta 77 sker det nämligen till stora delar på basis av andras 
tolkningar av Patočkas verk, och Patočkas filosofi behandlas därigenom på ett ytligt sätt.   
38 Tuckers anspråk är visserligen större än så, men när han väl närmar sig det filosofiska 
materialet sker det på ett onyanserat sätt. Hans tolkning av Patočka är hårt ideologiskt 
styrd utifrån ett liberalt perspektiv, och allt det som i Patočkas tänkande är oförenligt 
med liberalismens idéarv utdöms därför som reaktionärt – inte minst på basis av 
Patočkas filosofiska närhet till Heideggers tänkande.  
39 Francesco Tava, The Risk of Freedom – Ethics, Phenomenology and Politics in Jan 
Patočka, övers. Jane Ledlie (London: Rowman & Littlefield, 2016).  
40 Überzivilisation und Differenz – Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas, 
red. Ludger Hagedorn & Michael Staudigl (Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2008); Thinking after Europe – Jan Patočka and Politics, red. Francesco Tava & Darian 
Meacham (London: Rowman & Littlefield, 2016).  
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antologier finner man intressanta bidrag som kommer att diskuteras i de 
efterföljande kapitlen. Slutligen måste man också tillägga att stora delar av 
receptionen av Patočkas politiska tänkande har kretsat kring hans förståelse 
av Europa och dess historia. Denna aspekt av Patočkas tänkande kommer 
även att behandlas i denna avhandling (framförallt i kapitel sex), men då 
utifrån frågan om hur denna historiska utveckling har lett fram till den 
ekonomiska rationalitet som enligt Patočka har avpolitiserat vår samtid. 
Avhandlingens syfte innebär med andra ord att delar av Patočkas förståelse 
av Europa faller utanför dess ramar.41 Eftersom syftet med den här avhand-
lingen är att analysera den politiska dimensionen av Patočkas fenomenologi 
är det emellertid viktigt att även situera den i relation till receptionen av 
Patočkas fenomenologiska arbeten. De studier som på ett tematiskt plan 
ligger närmast denna avhandling, och som också har varit till störst hjälp i 
uttolkningen av Patočkas verk är Marcia Sá Cavalcante Schubacks texter om 
Patočka.42 Vid sidan av dessa bör emellertid även en rad studier från den 
franska receptionen nämnas. De viktigaste och mest centrala bland dessa 
studier är Renaud Barbaras bok L’Ouverture du monde – Lecture de Jan 
Patočka, Émelie Tardivels avhandling La liberté au principe – Essai sur la 
philosophie de Patočka samt Dragoš Duicus studie av Patočkas förståelse av 
rörelsen Phénoménologie du mouvement – Patočka et l’héritage de la 
physique aristotélicienne.43 Det arbete som har varit viktigast i tolkningen av 
Patočkas historiefilosofi är Karel Novotnýs bok La genèse d’une hérésie – 
Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka.44 Slutligen kan man 
tillägga att det mest detaljerade översiktsverket över Patočkas filosofi är 

— 
41 För analyser av Patočkas förståelse av Europa se exempelvis: Marc Crépon, ”Penser 
l’Europe avec Patočka – Réflexions sur l’altérité”, i Esprit, n. 310 (December, 2004); Karel 
Novotný, ”Europe, Post-Europa, and Eurocentrism”, i Thinking after Europe; Rodolphe 
Gasché, Europe, or the Infinite Task: A Study of a Philosophical Concept (Stanford: Stan-
ford University Press, 2009); Carl Cederberg, ”Europe as Identity and Ideal: Reading 
Barroso’s ’New Narrative’ Heretically alongside Hegel, Husserl and Patočka”, i Europe 
faces Europe: Narratives from its Eastern Half.   
42 Se supra s. 33, not 32.  
43 Renaud Barbaras, L’Ouverture du monde – Lecture de Jan Patočka (Chatou: Les Édi-
tions de La Transparence, 2011); Émilie Tardivel, La liberté au principe – Essai sur la 
philosophie de Patočka (Paris: Vrin, 2011); Dragoš Duicu, Phénoménologie du mouve-
ment – Patočka et l’héritage de la physique aristotélicienne (Paris: Hermann, 2014).  
44 Karel Novotný, La genèse d’une hérésie – Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan 
Patočka (Paris: Vrin, 2012).  
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Filip Karfíks bok Unendlichwerden durch die Endlichkeit: eine Lektüre der 
Philosophie Jan Patočkas.45  

Disposition 
Det som står i centrum för avhandlingen är frågan om vad politikens 
omskakning innebär för den mänskliga existensen. För att denna fråga ska 
kunna besvaras måste den emellertid relateras till Patočkas förståelse av 
existensens grundlösa negativitet eftersom det endast är på basis av dessa 
analyser som frågan om politikens omskakning kan tematiseras. Avhand-
lingen är därför uppdelad i tre huvudsakliga delar och rör sig tematiskt från 
Patočkas förståelse av fenomenologin och av det fenomenologiska begrep-
pet värld, genom hans analyser av den mänskliga existensen och slutligen 
fram till hans förståelse av politikens omskakande mening. Avhandlingens 
disposition reflekterar i denna mening också dess syfte, det vill säga: att med 
utgångspunkt i Patočkas a-subjektiva fenomenologi närma sig hans politi-
ska tänkande med negativitetens tematik som ledstjärna.  

Den första delen med titeln ”Värld”, som innefattar kapitel 1-3, behand-
lar Patočkas tidiga texter om negativitetens betydelse för filosofin, politiken 
och den mänskliga existensens historicitet samt det sätt på vilket dessa 
analyser sedan vidareutvecklas i hans a-subjektiva fenomenologi och för-
ståelse av begreppen värld och rörelse. Det första kapitlet ”Världslighetens 
politik” analyserar en rad tidiga texter i Patočkas författarskap i vilka rela-
tionen mellan filosofi och politik presenteras för första gången. Dessa 
analyser kompletteras därefter i det andra kapitlet, ”Världen i dess helhet”, i 
vilket Patočkas a-subjektiva fenomenologi tematiseras utifrån de politiskt-
filosofiska motiv som genomsyrar den. I det tredje kapitlet i den första 
delen, med titeln ”Världens rörelse”, diskuteras därefter Patočkas tolkning 
av Aristoteles rörelselära och det sätt på vilket Patočkas försök till vad han 
kallar för en ”radikalisering” av den aristoteliska rörelseläran ligger till 
grund för både hans förståelse av världen och hans analyser av den mänsk-
liga existensen. Den första delen av avhandlingen syftar, sammantaget, till 
att visa att Patočkas fenomenologi är en fenomenologi vars ansatser och 
bakomliggande motiv är politiska såväl som filosofiska till sin natur. Det 
som Patočka försöker komma till rätta med i dessa texter rör nämligen 

— 
45 Filip Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit: eine Lektüre der Philosophie Jan 
Patočkas (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008).  
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frågan om hur negativiteten som återfinns i såväl människans frigörelse 
som hennes existens egentligen bör förstås fenomenologiskt.  

Den andra delen med titeln ”Existens”, kapitel 4-5, tematiserar Patočkas 
förståelse av den mänskliga existensens negativitet och det sätt på vilket 
denna negativitet manifesterar sig i erfarenheten i termer av existensens 
rörelser. Det fjärde kapitlet, ”Kroppslighet, orientering och samexistens”, 
analyserar det sätt på vilket Patočkas tidigare analyser av Aristoteles leder 
fram till hans förståelse av den mänskliga existensen som en dynamisk och 
förkroppsligad samexistens med andra. Dessa analyser vidareutvecklas 
sedan i det femte kapitlet, ”Existensens rörelser”, som behandlar Patočkas 
teori om den mänskliga existensens tre huvudsakliga rörelser. I dessa kapitel 
konkretiseras de tidigare analyserna av värld och rörelse och relateras till 
Patočkas förståelse av existensens kroppslighet och till de olika former som 
vår samexistens med andra tar i exempelvis arbetet och det politiska livet. 
Medan den första delen framförallt uppehåller sig vid en analys av begreppet 
frihet kompletteras dessa analyser i den andra delen med en mer djuplodande 
analys av Patočkas förståelse av människans samexistens med andra.  

Den tredje och sista delen med titeln ”Politik”, kapitel 6-7, analyserar 
sedan det sätt på vilket Patočkas förståelse av existensens negativitet leder 
fram till hans kritik av modernitetens ekonomiska rationalitet och hans 
förståelse av ett möjligt motstånd mot denna utveckling. Det sjätte kapitlet, 
”Modernitetens förbländning”, behandlar Patočkas historiefilosofi och det 
sätt på vilket hans förståelse av historien formar hans kritiska uppfattning 
av moderniteten och dess upplysta rationalitet. Detta kapitel kommer även 
att tematisera Patočkas förståelse av Europas historia och undergång samt 
den utveckling som leder fram till den globaliserade samtid som han analy-
serar i termer av post-Europa. I det sjunde och sista kapitlet, ”Politikens 
omskakning”, analyseras därefter frågan om vad politikens omskakning 
egentligen innebär i dag. I detta kapitel analyseras också Patočkas inbland-
ning i Charta 77 i relation till hans politiskt-filosofiska skrifter. Avhandlingen 
avslutas sedan med en analys av frihetens och samexistensens sammanflät-
ning i Patočkas tänkande och med en diskussion om vad en omskakande 
samexistens i frihet egentligen innebär för Patočka.  
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Inledning 

Stora delar av Patočkas filosofiska tänkande utspelar sig i dialog med både 
Heideggers och Husserls fenomenologi. Denna dialog med fenomenologins 
två portalgestalter inleddes redan under 1930-talet då Patočka, med hjälp av 
ett stipendium, kunde studera i Freiburg under ett års tid, och därigenom 
bevista såväl Husserls som Heideggers föreläsningar och seminarium. Spän-
ningen mellan den husserlianska fenomenologin, å den ena sidan, och den 
heideggerianska, å den andra, är också något som skulle genomsyra Patočkas 
tänkande livet igenom. Medan Patočkas tidiga texter är tydligt relaterade till 
Husserls fenomenologiska projekt – och då inte minst till tematiken i och 
kring Husserls sena huvudverk Krisis der europäischen Wissenschaften und 
die transcendentale Phänomenologie – kom hans senare tänkande att, i en allt 
högre utsträckning, stå i en nära dialog med Heideggers filosofi.  

Detta är inte minst tydligt i Patočkas a-subjektiva fenomenologi. Från 
1960-talets första hälft och framåt hade Patočka börjat inta en allt mer 
kritisk hållning mot såväl Husserls fenomenologi som mot sina tidigare 
arbeten. Det som han nu vänder sig mot är fenomenologins idealism, dess 
förståelse av världen och av andra människor utifrån det transcendentala 
subjektets position. Istället för att ta subjektet som sin utgångspunkt måste 
fenomenologin, hävdar Patočka, omprövas och utgå från världen som det 
primära skiktet i all erfarenhet. Detta är emellertid inte bara en filosofisk 
fråga, utan en i allra högsta grad politisk fråga likaså. Dels för att subjektet 
är oupplösligt förbundet med den instrumentella utveckling som enligt 
Patočka kännetecknar moderniteten, men även för att förståelsen av män-
niskan som ett subjekt omöjliggör en tematisering av det som på många sätt 
utgör grundvalen för all politik, nämligen människans konstitutiva sam-
existens med andra. Det transcendentala subjektet kan, menar Patočka, inte 
vara en tillfredsställande utgångspunkt för en sådan analys av den anled-
ningen att det individuella subjektet redan från början förstås som sam-
existensens, eller intersubjektivitetens, grund. Om begreppet individ ska ha 
någon mening måste det tvärtom förstås mot bakgrund av den gemen-
samma samexistens utifrån vilken individen i ett andra steg individueras.  
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Patočkas a-subjektiva fenomenologi leder i denna mening till två dis-
lokaliseringar av fenomenologin: subjektet transponeras till förmån för en 
analys av världen och individen transponeras till förmån för en förståelse av 
människans samexistens med andra. I båda fallen sker detta på grundval av 
en viss förståelse av den mänskliga existensens negativitet. Människan är 
nämligen varken självtillräcklig i förhållande till världen eller till andra, utan 
är, just på basis av sin negativitet, alltid redan utsatt för såväl världen som 
andra människor – hon är alltid redan världslig och delad. Detta innebär 
också att Patočkas fenomenologiska eller ontologiska skrifter är helt oum-
bärliga för en förståelse av hans politiska tänkande. De framställer nämligen 
den ontologiska utgångspunkten för hans politiska analyser.  

Syftet med denna första del av avhandlingen är att analysera Patočkas 
förståelse av det fenomenologiska begreppet värld såsom det växer fram 
genom hans a-subjektiva fenomenologi. Detta kommer att ske på basis av just 
den negativitet som i Patočkas ögon utmärker såväl världen – eller, som han 
ofta benämner den, ”världen i dess helhet” (svět vcelku) – som den mänskliga 
existensen. Analyserna tar sin början i kapitlet ”Världslighetens politik” där 
några av Patočkas tidiga texter om relationen mellan filosofi och politik 
tematiseras närmare. I dessa texter introducerar Patočka negativitetens tema-
tik i ljuset av den distans som den filosofiska reflektionen med nödvändighet 
tycks innefatta gentemot det politiska livet, men också utifrån frågan om hur 
filosofins distansering ska kunna särskiljas från det som han menar 
karakteriserar ideologiers alienation från verkligheten. Kapitlet ”Världen i 
dess helhet” tematiserar därefter det sätt på vilket denna fråga om negativitet 
vidareutvecklas i Patočkas a-subjektiva fenomenologi och analyser av 
världen i dess helhet. Det tredje kapitlet i den första delen behandlar 
därefter Patočkas förståelse av den negativa rörelsen som konstituerar såväl 
människans existens som världens rörelse. Det är nämligen i och genom 
rörelse som människa och värld enligt Patočka flätas samman med varan-
dra. Det tredje kapitlet bildar i denna mening också en övergång till bokens 
nästa del som behandlar Patočkas förståelse av den mänskliga existensen.   
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KAPITEL 1 
Världslighetens politik 

Filosofins uppkomst i det antika Grekland ägde rum vid samma tidpunkt 
som demokratins födelse. Filosofin och politiken – i alla fall den politik som 
vi i dag framförallt associerar med namnet – är i denna mening kongeniala 
med varandra. Filosofins relation till politiken, och politikens relation till 
filosofin, har dock på intet sätt varit oproblematisk genom historien och var 
heller inte det i den atenska stadsstaten. Relationen mellan filosofi och 
politik har tvärtom kontinuerligt åtföljts av missämja, missförstånd samt 
öppen politisk och filosofisk konflikt – något som på ett symboliskt plan 
representeras av Sokrates död. Men hur ska man egentligen förstå filosofins 
förhållande till politiken? Är filosofin politisk till sin natur eller är dess 
sammanflätning med politiken endast en historisk tillfällighet? Det här är 
frågor som på olika sätt beledsagar Patočkas tänkande från 1930-talet och 
fram till hans död. För Patočka kan emellertid dessa frågor inte besvaras 
annat än på grundval av en djupare förståelse av filosofins och politikens 
relation till historien. Dels för att filosofin och politiken, åtminstone i dess 
demokratiska form, är förenade med varandra från och med deras histo-
riska uppkomst men även, och detta är än viktigare i sammanhanget, för att 
detta historiska ögonblick i antikens Grekland enligt Patočka också utgör 
den västerländska historiens början. Tillsammans med filosofin och poli-
tiken uppstår det nämligen under den här tiden en reflektion kring his-
toriens mening – för första gången uppstår något som vi i dag skulle kalla 
för historicitet. Den fråga som Patočka försöker besvara, och som också 
kommer att stå i centrum för delar av den här avhandlingen, rör i denna 
mening relationen mellan, och sammanflätningen av, filosofi, politik och 
historicitet.  

Filosofi och politik 
Vad är det då som gör att filosofin traditionellt sett har haft en sådan 
ansträngd relation till politiken? För Hannah Arendt – vars tänkande, likt 
Patočkas, till stora delar uppehåller sig vid spänningen mellan filosofi och 
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politik – handlar det om filosofins konstitutiva distans från politikens 
konkreta värld. Det filosofiska tänkandet kräver enligt Arendt att man 
åtminstone för stunden lämnar det politiska handlandets domän till förmån 
för den ”avskildhet” i vilken tänkandets tysta dialog med sig självt kan 
fortgå.1 I detta sammanhang hänvisar Arendt ofta till Paul Valérys uttryck 
”tantôt je pense et tantôt je suis” (”ena gången tänker jag och den andra 
gången är jag”) för att belysa hur tänkandet måste dra sig undan världen för 
att kunna nå fram till en kunskap som man som inbegripen i handling är 
oförmögen att få syn på.2 Det filosofiska tänkandet är i denna mening något 
som per definition skiljer sig från politiken och som också måste göra det för 
att dess aktivitet överhuvudtaget ska vara möjlig. Ända sedan det ögonblick 
då Sokrates dömdes till döden har filosofin och filosoferna enligt Arendt 
dessutom försökt undfly politiken. Sokrates död är således paradigmatisk 
för Arendt eftersom den upprättar den skiljelinje mellan filosofi och politik 
som alltsedan antiken har varit bestående.3 Konfronterad med det politiska 
livets fluktuerande åsikter, dess doxa, har filosoferna tagit sin tillflykt till 
idéernas eviga rike och, som Arendt uttrycker det, blivit världslösa.4 Detta är 
i sig inget problem enligt Arendt, men det blir till ett problem i den stund 
då den världslösa filosofen vänder blicken tillbaka mot det politiska liv som 
han eller hon har lämnat bakom sig. En sådan världslös politik manifesterar 
sig, menar Arendt, bland annat i Platons dialog Staten i vilken politikens 
slutgiltiga syfte är att garantera att fåtalet (filosoferna) på en och samma 
gång kan styra över och skyddas från flertalet (den okunniga massan). 
Platon är således själva sinnebilden för en ”världslös politik”, men Arendt 
återfinner samma hållning även hos Heidegger. Det som kännetecknar en 
sådan världslös politik är i slutändan, understryker Arendt, ”att den alltid är 
en form av barbari”.5 Mot den här formen av politisk filosofi ställer då 

— 
1 Hannah Arendt, The Life of the Mind (New York: Harcourt, 1978), s. 74. 
2 Ibid., s. 197. 
3 Denna historiska motsättning mellan filosofin och politiken beskrivs som mest detal-
jerat av Hannah Arendt i artikeln ”Truth and Politics”, i Between Past and Future (Lon-
don: Penguin Books, 2006).  
4 Arendts diskussion av begreppet ”världslöshet” (worldlessness) återkommer i en rad 
olika verk. För dess betydelse visavi den filosofiska reflektionen se: Hannah Arendt, The 
Life of the Mind, s. 48. Begreppet finns också närvarande i en mer renodlad politisk kon-
text i: Hannah Arendt, Människans villkor, övers. Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 
2013), ss. 161-169. För en intressant diskussion av begreppets funktion och betydelse i 
Arendts tänkande i dess helhet se: Dana R. Villa, ”The Philosopher versus the Citizen: 
Arendt, Strauss, and Socrates”, i Politics, Philosophy, Terror – Essays on the Thought of 
Hannah Arendt (Princeton: Princeton University Press, 1999).  
5 Hannah Arendt, Men in Dark Times (New York: Harcourt, 1968), s. 13. 
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Arendt vad hon kallar för politisk teori. Den politiska teorin, i alla fall den 
som hon själv företräder, syftar nämligen till att betrakta politiken på dess 
egna villkor och inte från den icke-plats som utmärker det filosofiska tän-
kandet. Politiken ska kort sagt studeras utifrån den antagonistiska spänning 
i tal och handling som kännetecknar en sann demokrati; utifrån det fria 
offentliga rummets pluralitet och inte utifrån en tidlös episteme.6 Vi lever 
nämligen, påpekar Arendt i The Life of the Mind, i en tid då det översinn-
liga, idéernas aprioriska rike, inte längre kan fungera som en grund, vare sig 
för tänkandet eller för politiken.7  

Patočkas tankar om denna fråga kretsar också kring filosofins distans 
gentemot det politiska livet, men han förstår distansen i fråga på ett delvis 
annorlunda sätt än Arendt. Till att börja med skulle han instämma i 
Arendts kritik mot möjligheten av en tidlös politisk kunskap. Metafysiken, i 
alla fall i dess traditionella form, har kommit till vägs ände, gud är död och 
det är inte längre meningsfullt att förlita sig på metafysiska idéer, principer 
eller grunder. Men till skillnad från Arendt betraktar Patočka inte filosofin 
som något motsatt politiken. Det filosofiska tänkandet ”lämnar” visserligen 
världen precis som Arendt påpekar, men detta distanserande är, menar 
Patočka, ett uttryck för tänkandets frigörelse från det givna och för dess 
strävan efter att närma sig en mer ursprunglig förståelse av världen i och 
genom denna frigörelse. Det är också just på den här punkten som filosofin 
och politiken enligt Patočka förenas. Medan det filosofiska tänkandet 
kretsar kring en frigörelse från det som vi vanligtvis håller för sant, från 
doxa, kretsar politiken kring en frigörelse från den rådande politiska ord-
ningen. Det som enligt Arendt alienerar filosofin från det politiska livet är 
alltså i Patočkas ögon just det som för dem samman.  

Skillnaden mellan Arendts och Patočkas förståelse av frågan beror i 
slutändan på deras olikartade förståelse av friheten. För Patočka innebär 
— 
6 Arendts förståelse av politisk handling presenteras i Människans villkor. Arendt 
analyserar här hur politiken, i hennes ögon, kretsar kring människans frihet och hennes 
förmåga att, på basis av denna frihet, ständigt utgöra en ny början i världen. Denna för-
måga att utgöra en ny början, det som Arendt också kallar för människans födelse, 
manifesterar sig genom tal och handling. När vi talar och handlar i ett offentligt rum, i 
polis, framträder vi inför andra, men vi påbörjar på samma gång ett skeende vars konse-
kvenser inte kan förutses. Politiken förutsätter således inte bara en pluralitet av andra 
människor inför vilka vi kan framträda i tal och handling, utan är också, på grund av 
våra handlingars oförutsägbarhet, något som per definition är kontingent. Det är också 
därför Arendt motsätter sig varje form av politiskt tänkande som påstår sig kunna stu-
dera politiken utifrån ett tidlöst eller, om man så vill, aprioriskt perspektiv. För Arendts 
diskussion av detta se: Hannah Arendt, Människans villkor, ss. 231-324.  
7 Hannah Arendt, The Life of the Mind, s. 10. 
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frihet nämligen en form av frigörelse: den betecknar människans förmåga 
att frigöra sig från det givna, oavsett om vi talar om försanthållna åsikter 
som är fallet i filosofin eller om en given politisk ordning som är fallet i 
politiken. Och även om Arendt erkänner att gränsdragningen mellan frihet 
och frigörelse är svår att upprätthålla utifrån vad hon kallar för ”historiska 
omständigheter” insisterar hon detta till trots på att distinktionen måste 
upprätthållas.8 Distinktionen måste bevaras enligt Arendt eftersom hennes 
intresse, nästan uteslutande, riktar sig mot friheten medan frågan om 
frigörelse lämnas åt sidan. Friheten betecknar, menar Arendt, det sätt på 
vilket människan, inom ramen för en politisk ordning och en politisk 
offentlighet, kan påbörja något nytt genom tal och handling och därigenom 
framträda som en ”ny början” inför andra. Frihet innebär, skriver Arendt, 
”delaktighet i offentliga angelägenheter, eller tillträde till den offentliga 
sfären”.9 Frigörelse däremot, kan visserligen vara en förutsättning för att ett 
offentligt och fritt rum ska vara möjligt, men medan en frigörelse, förstådd 
som en frigörelse från ett visst förtryck, är möjlig under exempelvis ett 
monarkiskt statsskick är friheten, fortsätter Arendt, något som ”kräver kon-
stitutionen av en republik”.10 Denna distinktion ligger också till grund för 
Arendts förståelse av vad en revolution innebär. En frigörelse som inte 
efterföljs av en konstitution, i vilken det offentliga rum som friheten kräver 
upprättas, är nämligen inte en revolution enligt Arendt, utan på sin höjd en 
revolt. I ljuset av detta blir det också begripligt varför Arendt betraktar fri-
görelsen, till skillnad från friheten, som något suspekt. Det finns nämligen 
inte något ”innehåll” i en frigörelse, utan det är ett negativt begrepp som 
helt och hållet bestäms av det som man kämpar för att frigöra sig ifrån.  

Det är emellertid just detta moment av frigörelse, tillsammans med dess 
inneboende negativitet, som Patočka är intresserad av att utforska. Därige-
nom aktualiserar han också implicit ett problem som Arendts politiska 
tänkande på ett symtomatiskt sätt representerar, nämligen den meto-
nymiska identifikationen av politikens mening med meningen hos en före-
fintlig och konstituerad politik – en identifikation som utesluter all ”politik” 
som syftar till att förändra, omformulera eller omskaka den rådande 
politiska ordningen som sådan. Genom att Arendt misskänner frigörelsen 
som ett politiskt fenomen exkluderar hon dock samtidigt ett av politikens 
kanske mest utmärkande fenomen från analysen. Därmed förmår hon 

— 
8 Hannah Arendt, On Revolution (London: Penguin Books, 1990), s. 33. 
9 Ibid., s. 32. 
10 Ibid., s. 33. 
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heller inte se att det är just i relation till frigörelsen som filosofin och 
politiken träder i dialog med varandra. Hennes misstänksamhet mot fri-
görelsens negativitet leder annorlunda uttryckt till en misstänksamhet mot 
filosofin. Problemet är bara att stora delar av vad vi vanligtvis förstår som 
politik utspelar sig just i termer av en frigörelse från den givna politiska 
ordningen. Detta kan, men behöver inte, innebära att denna frigörelse är 
revolutionär. En politisk strävan efter större rättvisa, mer jämlikhet eller, för 
den delen, större frihet sker alltid genom att vi överskrider det som är givet 
vid ett visst tillfälle: den sker alltid i relation till en framtid som ter sig bättre 
än det nu mot vilket vi revolterar. Politiken tycks kort sagt alltid innefatta 
ett ”negativt” moment som spränger ramarna för det som vid ett visst 
tillfälle bildar dess mening – ett moment som skakar om den rådande poli-
tikens grunder.  

För Patočka är också frigörelsen i fråga intimt sammanflätad med, och i 
slutändan möjliggjord av, en specifik form av negativitet som han återfinner 
redan hos Platon och i hans påstådda ”värdlöshet”, och som han föresätter 
sig att analysera i fenomenologiska termer. Det är också på den här punkten 
som skillnaden mellan Patočka och Arendt blir som tydligast. För medan 
Arendt förutsätter vad denna negativitet, denna filosofiska distans från 
världen, egentligen innebär, problematiserar och analyserar Patočka dess 
innebörd fenomenologiskt. Fenomenologin är emellertid inte enbart en 
metod för Patočka, utan fenomenologin har en konstitutiv närhet till nega-
tiviteten i fråga. Den fenomenologiska epochén, åsidosättandet och paren-
tetiserandet av det givna, framställer nämligen på samma gång just en sådan 
frigörelse från det givna enligt Patočka, och en frigörelse som också är 
explicit politisk till sin natur.11 För Patočka innebär den fenomenologiska 

— 
11 Ordet epoché är ett begrepp som Edmund Husserl myntade för att förklara feno-
menologins metodologi. Det härstammar från grekiskans epekhein, vars betydelse är att 
”hålla tillbaka, att pausa” – det är också samma rot som ligger till grund för ordet epok. I 
Husserls användning betecknar epochén det metodologiska åsidosättandet av vad han 
kallar för ”den naturliga inställningen”. Den naturliga inställningen är enligt Husserl den 
inställning vi lever i till vardags: en inställning inom vilken vi håller den objektiva värl-
den för självklar och oproblematisk. Mitt kontor, min bokhylla och mina böcker finns 
helt enkelt där för mig i den naturliga inställningen, utan att jag vare sig betvivlar deras 
existens eller ifrågasätter det sätt på vilket de finns där för mig i min erfarenhet. Feno-
menologin måste emellertid sätta denna tilltro till världens objektivitet inom parentes 
och åtminstone för stunden åsidosätta dess giltighet eftersom den ämnar studera just det 
sätt på vilket erfarenheten faktiskt är konstituerad; den ämnar studera erfarenhetens hur 
– hur erfarenheten av exempelvis min bokhylla är strukturerad. I motsats till den 
naturliga inställningen som enligt Husserl är en naiv realism, strävar fenomenologin 
efter att studera och förklara konstitutionen av mening i och genom samspelet mellan 
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epochén ett slags förvandling, en metanoia, av den mänskliga existensen och 
av vårt sätt att betrakta världen. Detta sker emellertid inte på basis av ett 
metodologiskt val enligt Patočka; epochén är inte reserverad åt den reflek-
terande filosofen, utan är en utmärkande del av den mänskliga existensen. 
Epochén, suspensionen av världens giltighet, förstås nämligen av Patočka i 
ljuset av en viss idé om negativitet som han menar står i centrum för det feno-
menologiska projektet, men som också karakteriserar människans frihet.  

Det är också i ljuset av den här negativiteten som Patočka förstår sam-
bandet mellan filosofi, politik och historicitet som nämndes inledningsvis. 
Till att börja med för att negativiteten utgör själva möjlighetsbetingelsen för 
dem: för tänkandet i den mån som tänkandet alltid måste bryta med doxa, 
för politiken i den mån som politiken sker genom en frigörelse från den 
givna politiska ordningen och för historiciteten i den mån som den kräver 
att man överskrider nuets ramar i riktning mot såväl det förflutna som 
framtiden. Men negativiteten i fråga är inte bara central för Patočka för att 
den på detta sätt är oundgänglig för den mänskliga tillvaron, utan också för 
att moderniteten kännetecknas just av ett försök att på olika sätt ignorera 
eller underkänna dess betydelse. Det tydligaste uttrycket för denna ignorans 
är enligt Patočka den moderna subjektivismen. Det självmedvetna och 
introspektivt transparenta subjektet bildar i denna mening modernitetens 
signum. Det moderna subjektet är själva sinnebilden för ett tänkande som 
inte förmår närma sig den mänskliga existensens föränderliga och oroliga 
natur, utan som istället sätter tillit till ett förment orubbligt subjekt som 
erfarenhetens yttersta grund och fundament. Det är också just som ett slags 
kritiskt svar mot denna situation som Patočka strävar efter att utveckla en a-
subjektiv fenomenologi. Det alfa privativum som Patočka sätter som prefix 
före subjektbegreppet är nämligen inte någon fullständig negation av sub-
jektet, utan ger, precis som Heidegger kommenterar apropå sin användning 
av prefixet i relation till sanningsbegreppet (aletheia), ”uttryck för att ’det 
ord, som det föregår, saknar något’”.12 Subjektet saknar med andra ord 
något, men inte för att det finns någon brist som återstår att uppfylla eller 
komplettera, utan för att subjektet, eller existensen, saknar något i en kon-

 
människa och värld. Patočkas vidareutveckling av begreppet kommer att klargöras i 
nästa kapitel. För Husserls analyser av begreppet se: Edmund Husserl, Idéer till en ren 
fenomenologi och fenomenologisk filosofi, övers. Jim Jakobsson (Stockholm: Thales, 
2004), § 32, s. 115f.   
12 Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik, GA 29/30 (Frankfurt: Vittorio 
Klostermann, 2004), s. 43. 
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stitutiv mening. Subjektet är inte, och kan heller aldrig vara, självtillräckligt; 
det bildar på intet sätt någon orubblig grund för erfarenheten, utan den 
mänskliga existensen är föränderlig, opak och ändlig. Samtidigt är det just 
denna oro och dynamik i den mänskliga existensen som enligt Patočka 
utgör själva upprinnelsen till all mening i den mänskliga tillvaron. Om man 
misskänner denna ”dimension” av existensen misskänner man därför just 
den del av tillvaron i vilken tänkandet, politiken och existensens historicitet 
utspelar sig. I försöket att stabilisera existensen till ett orubbligt subjekt, för-
svinner på samma gång det som bildar den mänskliga existensens mening.  

Filosofi och ideologi 
Filosofins relation till politiken kan alltså endast tematiseras utifrån en 
analys av den mänskliga existensens konstitutiva negativitet. Patočkas insi-
sterande på att den här negativiteten innebär ett slags frigörelse för män-
niskan, ett sätt att vinna en distans gentemot världen, föranleder emellertid 
den fråga som Patočka själv ställer om hur man särskiljer denna distans från 
den avskärmning från verkligheten som kännetecknar ideologier. Epochéns 
och negativitetens frigörelse från det givna är enligt Patočka nödvändig för 
att man ska kunna närma sig fundamentala politiska kategorier utan att 
hemfalla åt ideologi. Samtidigt riskerar filosofins frigörelse att leda till ett 
slags absolut distans från världen som därigenom skulle göra den ideologisk 
eller, för att tala med Arendt, världslös. Patočka var väl medveten om den 
här problematiken och ägnade den också en hel del uppmärksamhet. Innan 
han uttryckligen tematiserar frågan i relation till fenomenologins grund-
begrepp introduceras den i en rad tidiga texter där det som står i centrum 
rör just frågan om hur filosofin ska kunna distansera sig från världen, utan 
att för den delen helt och hållet alieneras från den. 

Den första av dessa texter bär titeln ”Několik poznámek o mimosvětské a 
světské posici filosofie” (”Några anmärkningar om filosofins utomvärldsliga 
och världsliga position”) och behandlar, precis som titeln antyder, frågan 
om filosofins distans gentemot verkligheten.13 Bland människans otaliga 
möjligheter finns det, skriver Patočka inledningsvis, också en möjlighet för 
människan att försöka lära sig att förstå världen, men inte bara som en 
ansamling ting, utan som en helhet. Människan besitter annorlunda ut-
tryckt en möjlighet att närma sig världen som en helhet och som en helhet 

— 
13 Jan Patočka, ”Několik poznámek o mimosvětské a světské posici filosofie”, i Sebrané 
spisy I – Péče o duši I (Prag: Oikoymenh, 1996). Hädanefter förkortad som NPM.  
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utifrån vilken tingen först får någon mening. I den här texten beskriver 
Patočka inte sin förståelse av världen närmare – han påpekar till och med 
att texten intar ett slags metaperspektiv i förhållande till filosofin och därför 
inte analyserar de filosofiska begreppen mer systematiskt. I det habilita-
tionsarbete som han författade under samma tid, med titeln Přirozený svět 
jako filosofický problém (Den naturliga världen som filosofiskt problem), 
inskärper han däremot dess betydelse närmare. I bokens allra första rader 
slår han också fast att filosofins problem är just ”världen i dess helhet” 
(Problémem filosofie je svět vcelku).14  

Varje ting som vi möter i vår erfarenhet är omslutet av en helhet som 
trots att den, som Patočka uttrycker det, endast närvarar vid sidan av (en 
parergo) tingen alltid finns där.15 Tingen omsluts därigenom av något som 
Patočka, i Husserls efterföljd, kallar för en horisont utifrån vilken tingen blir 
meningsfulla för oss. Vår erfarenhet av exempelvis en penna pekar i denna 
mening bortom den aktuella varseblivningen mot den inaktuella horisont i 
vilken den ingår: pennan hänvisar till skrivblocket, till skrivbordet, till de 
praktiker i och genom vilka vi använder pennan och så vidare. Den här 
horisonten fortsätter indefinitum.16 Vi kan nämligen successivt utvidga den 
horisont utifrån vilken vi förstår de enskilda tingen till dess att den slutligen 
omfattar världen i dess helhet. Denna helhet är emellertid inte statisk, utan 
temporal. Den horisont som omsluter tingen hänvisar med andra ord på 
samma gång till mening i såväl det förflutna som i framtiden – till förflutna 
och framtida ting. Pennan, för att här använda samma exempel, hänvisar 
inte bara till de praktiker i och genom vilka vi använder den, utan även till 
förflutna praktiker som existerade innan den var uppfunnen och till möjliga 
framtida praktiker inom vilka den har blivit helt överflödig.17 Denna hori-
sont omsluter också all vår vardagliga erfarenhet, även om vi inte alltid är 
medvetna om det. Vi lever således inte bara våra liv i relation till tingen 
runtomkring oss, utan även i relation till den helhet utifrån vilken de får sin 
mening. Denna struktur i vår erfarenhet utmärker den mänskliga existensen 
och karakteriserar också dess världslighet. Det är denna världslighet och 
den kunskap som den ger upphov till som filosofin enligt Patočka på olika 
sätt försöker, och har försökt, att fördjupa. Det som gör den här erfaren-
heten av världen till ett filosofiskt problem är att världen inte framträder. 

— 
14 Jan Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, i Sebrané spisy XI – Fenomeno-
logické spisy I (Prag: Oikoymenh, 2008), s. 132.  
15 Ibid., s. 203. 
16 Ibid., s. 204.  
17 Patočkas förståelse av denna historicitet kommer att behandlas mer utförligt i kapitel sex.  
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Den visar sig inte som ett fenomen eller som ett varande bland andra: den 
är inte ett objekt som människan på basis av sitt intellekt kan begripa, utan 
är tvärtom något som möjliggör varje framträdelse – den utgör, som Pa-
točka senare kommer att kalla det, framträdandets struktur som sådan. 
Världen i dess helhet ”är” annorlunda uttryckt inte, utan visar sig som 
något negativt i förhållande till alla varande ting.18 Helheten måste tvärtom 
träda undan för att tingen ska kunna träda fram såsom enskilda och 
singulära. Frågan om hur man ska förstå denna negativitet är en fråga som 
enligt Patočka kännetecknar stora delar av filosofihistorien, men det är 
också en fråga som står i centrum för Patočkas a-subjektiva fenomenologi.  

Det är också just av den här anledningen som filosofin alltid innebär en 
viss distans och frigörelse från människans konkreta och praktiska omvärld. 
Filosofin måste överskrida och transcendera de givna tingen för att kunna 
närma sig den inaktuella helhet som världen utgör. Därigenom måste 
filosofin i samma moment överge den objektiva världen och, precis som 
Arendt skulle påpeka, lämna den fasta mark som den sinnliga erfarenheten 
av världen bildar. Den filosofiska kunskapen måste överge världen för att 
kunna vinna den på nytt; blunda för eller avskärma sig från det givna för att 
återupptäcka världen som givenhetens källa. Men denna transcenderande 
rörelse mellan förlust och återupptäckt är inte med nödvändighet meta-
fysisk i den gängse bemärkelsen för Patočka: den syftar inte till att närma sig 
en annan värld än den givna, utan endast till att vinna en förståelse av den 
helhet utifrån vilken de givna tingen först får sin mening. Den är således 
metafysisk eftersom den med nödvändighet innebär en rörelse bortom det 
fysiskt givna, men inte för att den därigenom skulle upprätta en annan värld 
som vore reserverad åt filosofin. Men oavsett vilka intentioner filosofin 
egentligen har alieneras den ständigt från världen. I samma stund som 
filosofin distanserar sig från världen replikerar världen nämligen, skriver 
Patočka, ”genom att vända sitt hat mot filosofin”.19 Från politikens och 
politikernas perspektiv framstår filosofin som en tom kunskap som saknar 
förankring i den värld av antagonism som utmärker det politiska livet. Poli-
tiken kan visserligen tolerera filosofin, men endast på villkor att den redu-
ceras till att spela en underordnad roll. Om filosofin däremot skulle vägra 
att inordna sig under det politiska livets herravälde måste den, konstaterar 

— 
18 Denna förståelse av världen i dess helhet är något som beledsagar Patočkas tänkande 
genom hela hans liv. Från mitten av 1960-talet och framåt kommer han dock att börja 
problematisera begreppets innebörd och kritisera sin tidigare förståelse av världen som 
en horisont för subjektet. Detta kommer att tematiseras mer utförligt i nästa kapitel.  
19 NPM, s. 59. 
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Patočka, bekämpas av politiken ”som en obegriplig patologisk process som 
underminerar kollektivets liv”.20 Det kollektiva och politiska livet känner sig 
hotat eftersom filosofin introducerar en temporal cesur i livet: filosofin 
innebär ”en form av insaktning (zvolnění) av livet” som dämpar och be-
gränsar livets naiva och spontana kreativitet.21 Nietzsches många invektiv 
mot Sokrates är i denna mening symtomatiska för hur världen protesterar 
mot filosofin och ingen har enligt Patočka beskrivit den här processen med 
en sådan klarhet som just Nietzsche. Ett ofilosofiskt liv är, skriver Patočka, 
ett liv som ”inte strävar efter kunskap”, utan det är ett skapande och kreativt 
liv. Det skapar myter och poesi i vilka livets omedelbara självförståelse 
upphöjs till modeller för kontemplation; ”i form av en hänförande hand-
ling, en berusande och kommunikativ hänförelse”.22 Allt detta kommer till 
vägs ände i och med filosofins inträde; ”begripandet är”, som Nietzsche en 
gång uttryckte det, ”ett slut” (das Begreifen ist ein Ende).23  

Reaktionerna och motståndet mot filosofin skulle emellertid inte vara så 
kraftiga om det endast vore för att filosofins rationalitet framställer en cesur 
i relation till livets alldagliga gång. Konflikten är mer djupgående än så. Det 
som livets kreativitet upprättar i form av myter, gudomar eller idéer utgör i 
själva verket ett försök till att ge den mänskliga ändligheten en mer beståen-
de, och i slutändan, oändlig form. Detta är emellertid inte ett naivt till-
kortakommande i den mänskliga naturen, utan något som är intimt för-
knippat med människans ändlighet. Det faktum att vi är ändliga innebär, 
som Patočka uttrycker det, ”att vi upplever behovet av ett yttre stöd, av en 
frälsning som förankrar vårt liv i en absolut makt”.24 Det är just den här 
strävan efter en slutgiltig förankring, grund eller idé som filosofin slår hål på 
och det är också därför som hatet mot filosofin blir så stort. Motståndet mot 
filosofin beror i sista hand på att ”filosofin sätter fingret på det väsentliga 
momentet som är livets ändlighet”.25 Sokrates är i denna mening själva 
sinnebilden för den filosofiska praktiken. Sokrates filosofiska gärning 
bestod nämligen i att han, genom att träda i dialog med de atenska med-
borgarna, omintetgjorde de mer eller mindre naiva övertygelser som de höll 
för sanna. Han var, som Arendt skulle uttrycka det, en broms och sting-
rocka som väckte medborgarna ur deras dogmatiska slummer och som 

— 
20 NPM, ss. 59-60. 
21 NPM, s. 63. 
22 NPM, s. 63. 
23 Friedrich Nietzsche, Nachlaß 1888 – KSA XIII (Berlin: de Gruyter, 1999) s. 398. 
24 NPM, s. 66. 
25 NPM, s. 64. 
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skakade liv i deras sklerotiska rutiner.26 Samtidigt är det tydligt att filosofin 
trots detta inte alltid förmår lösgöra sig från det ändliga behovet av oänd-
lighet, utan att även den upprättar hypostaserade idéer. I essän ”Några 
anmärkningar om filosofins utomvärldsliga och världsliga position” pekar 
Patočka bland annat på vad han kallar för Marx ”reella humanism” och på 
Nietzsches förståelse av övermänniskan som exempel på detta, men det är 
något som enligt Patočka utmärker stora delar av filosofins historia.27 Men 
även om filosofin inte alltid förmår vara trogen sitt eget ändliga incitament 
är filosofins idéer inte en ”gudomlig belöning”. Tvärtom visar filosofin att 
det är omöjligt för människan att stödja sig på det absoluta, av den anled-
ningen att ”det absoluta som sådant är fullständigt inneslutet i det ändliga”. 
Världen är, skriver Patočka, ”inget annat än det absoluta”, men en absolut-
het som med nödvändighet är ändlig.28 Världen är visserligen obegränsad, 
men denna obegränsade rörelse mot en allt större och allt mer utvidgad 
horisont kan detta till trots aldrig begripas av människan i dess helhet. Värl-
den är nämligen varken ett objekt eller ett varande som människan fullstän-
digt kan begripa, utan något som kontinuerligt undflyr hennes objektive-
rande strävan. Världen närvarar kort sagt inte, utan utgör en frånvarande 
dimension i den mänskliga existensen – och en frånvaro som skänker all 
närvaro dess mening. I denna tidiga text möter vi med andra ord Patočkas 
första tematisering av den mänskliga existensens grundlöshet och av män-
niskans försök att på olika sätt undfly den. Filosofins distans från det givna, 
dess överskridande av verkligheten till förmån för en analys av den världs-
liga struktur som skänker mening till allt det som ges i erfarenheten, är 
grundlös enligt Patočka. Den är grundlös eftersom världen i dess helhet 
aldrig kan reduceras till ett fast fundament, utan tvärtom undflyr männis-
kans fullständiga begreppsligörande och kontroll.  

Det faktum att filosofin är grundlös och att den, som Patočka uttrycker 
det, ”inte föreskriver något och heller inte beordrar”, innebär också att dess 

— 
26 Hannah Arendt, The Life of the Mind, s. 172.  
27 Här syftar Patočka på Marx tanke om att människan, när hon befriats från kapi-
talismen, skulle kunna leva ett helt och hållet icke-alienerat liv. Denna förståelse av män-
niskan som ett harmoniskt väsen som vore befriad från sin alienation bland tingen, betrak-
tar Patočka just som en metafysisk idé. Detsamma gäller för Nietzsches tanke om en över-
människa som, likt Patočka uttrycker det, skulle vara ”ren glädje och kreativitet”. Det är 
förstås möjligt att tolka både Marx och Nietzsche på ett annat sätt i relation till dessa 
frågor, men en sådan diskussion skulle överskrida ramarna för det här kapitlet. För 
Patočkas diskussion av detta se: NPM, ss 64-65.  
28 NPM, s. 66. 
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distansering inte leder till någon absolut distans.29 Om filosofin, så som har 
varit fallet upprepade gånger i dess historia, skulle syfta till att upprätta 
grunder, principer eller ideal för det samhälleliga livet skulle den däremot 
leda till konstruktionen av en annan värld, en värld av oföränderliga och 
aprioriska storheter, som avlägsnats från den föränderliga verkligheten. 
Därigenom skulle också filosofin oåterkalleligt lämna den värld som den 
med nödvändighet måste överskrida. Den här frågan om hur filosofins dis-
tans hela tiden riskerar att urarta i alienation är en fråga som enligt Patočka 
är helt central för möjligheten av en politisk filosofi. Om det filosofiska 
tänkandet skulle ligga allt för nära den politiska verklighet den söker tema-
tisera, om det inte lyckas frigöra sig från den, riskerar det att befästa den 
rådande ordningen. Men om det tvärtom skulle distanseras allt för mycket 
löper filosofin den motsatta risken att alieneras från den politiska verklig-
heten och därigenom utmynna i ideologi. Det är den här frågan som står i 
centrum för artikeln ”Ideologie a život v ideji” (”Ideologi och ett liv i idén”) 
som Patočka skrev kort efter andra världskrigets slut 1946.30  

En ideologi utmärks enligt Patočka också av ett slags överskridande av 
verkligheten, men av ett överskridande som har till syfte att upprätta just 
principer och ideal utifrån vilka verkligheten sedan ska förklaras. Deras 
trollkraft och attraktion står således att finna just i det faktum att de utlovar 
det ”yttre stöd” och den grund som människan på basis av sin grundlösa 
ändlighet hela tiden eftersträvar. Verkligheten ska emellertid inte bara 
underordnas dessa principer, utan också transformeras i enlighet med dem. 
Detta är, menar Patočka, som tydligast i fascismen. Det som kännetecknar 
fascismen är nämligen att den ”endast betraktar det mänskliga samhället 
som ett tekniskt och taktiskt problem”.31 I fascismen betraktas människan 
med andra ord uteslutande som ett medel för att förverkliga ett mål som 
hela tiden förblir externt i förhållande till den enskilda människans vara. 
Alla de människor som inte rättar sig efter ideologin behandlas därigenom 
som en ”skadlig och obrukbar kraft – som det därför är nödvändigt att hän-
synslöst neutralisera”.32 Det var en sådan ideologisk hänsynslöshet som 
utmärkte det andra världskriget och som därigenom också separerade det 
från det första. Till skillnad från det första världskriget var det andra mycket 

— 
29 NPM, s. 66. 
30 Jan Patočka, ”L’idéologie et la vie dans l’idée”, i Liberté et sacrifice, övers. Erica Abrams 
(Grenoble: Jérôme Millon, 1990). Artikeln har ännu inte publicerats i Patočkas samlade 
skrifter och därför förlitar jag mig istället på den franska översättningen.  
31 Ibid., s. 47. 
32 Ibid. 
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mera radikalt i det att allting, som Patočka uttrycker det, ”ända ner till de 
nakna fysiska rötterna, var angripet i kriget”.33  

Mot ideologier ställer Patočka idéer och det sätt på vilket människan 
genom att transcendera verkligheten till förmån för en idé också förkropps-
ligar dessa idéer. En idé är nämligen, till skillnad från en ideologi, något 
som man förkroppsligar och identifierar sig med på ett sådant sätt att man 
själv förändras genom den. Patočkas exempel är Sokrates som genom att 
kontemplera det Goda, ”inte bara förklarar vad det Goda är (tvärtom är 
definitionen av det Goda något som ständigt undandrar sig hans kontemp-
lation), utan något som gör att han själv blir god – att det Goda etableras i 
livet och tänkandet självt”.34 Även om Patočka inte uttryckligen förbinder 
analyserna i denna text med den tidigare artikeln ”Några anmärkningar om 
filosofins utomvärldsliga och världsliga position”, är det tydligt att ideologin 
är en av de former som tänkandet tar när det alieneras allt för mycket från 
livet. Filosofin måste, uttryckt med den terminologi som Patočka använder 
sig av här, förkroppsligas, den måste befinna sig i en viss närhet till livet. 
Ideologierna däremot griper tag i oss på ett externt sätt: de talar till männis-
kan från den icke-plats som deras distans från världen utgör. Denna icke-
plats kan endast uppstå genom ett förnekande av ändligheten, genom att all 
ändlighet reduceras till att bli till ett medel för det eller de mål som ideolo-
gin statuerar. Ideologin förvandlar annorlunda uttryckt idéns ändliga im-
puls till att bli till den oändlighet utifrån vilken den sedan strävar efter att 
kontrollera alla kontingenta faktorer i den mänskliga existensen. Ideologier 
är i denna mening frigjorda från verkligheten och erfarenheten eller, som 
Patočka skulle formulera det, helt och hållet alienerade från den verklighet 
som de påstår sig kunna förklara.  

I den här tidiga essän analyserar dock Patočka inte vad en idé, till 
skillnad från en ideologi, egentligen skulle innebära, utan analysen slutar på 
många sätt i tanken om att idéer måste förkroppsligas. Essän är dessutom 
behäftad med en viss humanism, som Patočka själv inom kort kom att 
kritisera. Han talar exempelvis om ”idén om människan” som något som 
återstår när alla ideologier har rämnat och påpekar att denna idé är ”det 
som för evigt förblir kvar hos människan närhelst situationen hon har 
placerats i framträder som ett hot mot hela hennes existens”.35 En av 
anledningarna till att Patočka nu börjar förhålla sig allt mer kritisk mot 

— 
33 Ibid., s. 46.  
34 Ibid., s. 47. 
35 Ibid., s. 50. 
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varje form av humanism är utan tvivel Heideggers så kallade humanistbrev 
som publicerades kort efter Patočkas artikel gick i tryck, men det är också 
något som är tätt sammankopplat med hans egen framväxande kritik av 
subjektbegreppet.36 Likt Heidegger betraktar Patočka nu humanismen som 
en position som är behäftad med en metafysisk förståelse som privilegierar ett 
specifikt varande eller en specifik framträdelse, det vill säga människan, fram-
för frågan om varat eller världen i dess helhet. Denna självkritik leder sedan 
gradvis fram till essän ”Negativní platonismus” (”Negativ platonism”), för-
fattad i början av 1950-talet, i vilken Patočka på nytt vänder sig till frågan om 
idéns särart.37 Samma tematik återkommer, men nu utifrån en betraktelse 
som på ett tydligt sätt tar avstånd från den tidigare textens humanism och 
som istället betraktar frågan i och genom en läsning av Platon.  

Den negativa platonismen 
Utgångspunkten för essän ”Negativ platonism” är frågan om metafysiken är 
över och om filosofin i dess moderna skepnad har övervunnit den. Tanken 
om metafysikens slut återfinner man, konstaterar Patočka inledningsvis, 
redan under 1800-talet även om det först är under 1900-talet som kritiken 
mot metafysiken fullbordas.38 Den kritik mot metafysiken som Patočka 
huvudsakligen hänvisar till här är den som vi återfinner hos de logiska posi-
tivisterna, men även den som olika företrädare för den dialektiska materia-
lismen förfäktade. Men även om den dialektiska materialismen, delvis på 
grund av den tjeckoslovakiska akademins filosofiska inriktning under 1950-
talet, till en början står i centrum för Patočkas analyser är det tydligt att det 
framförallt är den logiska positivismen som han riktar sin uppmärksamhet 
mot. Utifrån den logiska positivismens position bygger all metafysik på 

— 
36 Martin Heidegger, Brev om humanismen, övers. Daniel Birnbaum & Sven-Olov Wallen-
stein (Stockholm: Thales, 1996). Det tyska originalet publicerades första gången 1947. 
37 Jan Patočka, ”Negativní platonismus”, i Sebrané spisy I – Peče o duši I (Prag: Oikoy-
menh, 1996). Hädanefter förkortad som NP. För en diskussion av tematiken kring den 
negativa platonismen och dess framväxt i Patočkas författarskap se: Ladislav Hejdánek, 
”Nothingness and Responsibility: The Problem of ’Negative Platonism’ in Patočka’s 
Philosophy”, i La responsabilité/Responsibility, red. Pavel Horák & Josef Zumr (Prag: 
Institut de philosophie de l’Academie tchécoslovaque des Sciences, 1992).  
38 NP, s. 303. Eddo Evink har i en intressant artikel tematiserat Patočkas ”negativa pla-
tonism” i relation till vad han kallar för ”The Many Deaths of Metaphysics” och till hur 
filosofer som Nietzsche, Heidegger och Derrida har angripit frågan om metafysikens 
slut. Se: Eddo Evink, ”The Relevance of Patočka’s ’Negative platonism’”, i Jan Patočka 
and the Heritage of Phenomenology, red. Erika Abrams & Ivan Chvátik (Dordrecht: 
Springer Verlag, 2011). 
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logiska felslut och på lingvistiska fiktioner. Det som metafysiken statuerar 
som ”metafysiska faktum” och som en transcendent verklighet visar sig där-
igenom vara något som kan reduceras eller återföras till empiriska, naturliga 
och lingvistiska fakta. Filosofins uppgift är i enlighet med en sådan uppfatt-
ning att, å ena sidan, rensa språket från metafysiska felslut och att, å andra 
sidan, återföra analysen till ett strikt studium av logiskt och empiriskt 
verifierbara faktum. Den logiska positivismen strävar därför, skriver Pa-
točka, efter att ”innesluta människan inom språkets gränser och, förment, 
med hjälp av språket, inom det sinnliga och det givna”.39 Redan det faktum 
att dessa sinnesdata måste tolkas visar dock att vi trots allt inte är inneslutna 
inom det givnas gränser. Även vårt språk förutsätter nämligen att vi har för-
mågan att överskrida det givna mot en förståelse av den helhet utifrån vilken 
all partikulär sinnesdata först blir meningsfull för oss. Skiljelinjen mellan den 
positivistiska positionen och den fenomenologiska kan således, konstaterar 
Patočka, i korthet reduceras till en fråga om huruvida det primära i vår 
erfarenhet är ”den erfarenhet som vi har, och som är bestämd oberoende av 
oss, eller erfarenheten som vi är”.40 Positivisten kommer förstås svara att detta 
problem är meningslöst utifrån positivismens perspektiv då allt i slutändan 
handlar om att visa att den senare erfarenheten inte kan verifieras. Men, 
påpekar Patočka, allt som är meningsfullt är inte verifierbart: 

Poängen är emellertid just att problem är eller inte är meningsfulla inte bara 
i enlighet med deras objektiva verifierbarhet, utan också i enlighet med vem 
eller vad vi är. Människans fundamentala erfarenhet som ett historiskt vara, 
erfarenheten för vilken sinnesdata aldrig kan vara avgörande, språket som 
inte logiskt kan transponeras till påståenden om sinnesdata, är när allt 
kommer omkring erfarenheten av frihet.41  

Friheten är emellertid inte ett objekt och inte heller ett faktum som vi på 
olika sätt kan observera eller förnimma, men den är icke desto mindre, 
fortsätter Patočka, en erfarenhet: ”det är en erfarenhet av en risk som vi kan 
ta eller undvika”.42 Positivismens begränsade förståelse av erfarenheten 
underkänner emellertid denna erfarenhet samtidigt som positivismens egna 
tillvägagångssätt är otänkbart utan den.  

Den här kritiken mot positivismen återfinner man hos en rad olika 
tänkare inom den fenomenologiska traditionen: den kan i själva verket 

— 
39 NP, s. 319. 
40 NP, s. 321.  
41 NP, ss. 321-322. 
42 NP, s. 322.  
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sägas vara en gemensam nämnare för alla fenomenologiska försök att på 
olika sätt problematisera och utvidga erfarenhetsbegreppet bortom positi-
vismens och empirismens snäva förståelse av det.43 Men det som känne-
tecknar Patočkas sätt att bemöta frågan, och det som även utmärker hans 
”negativa platonism”, är hans analyser av friheten utifrån en fördjupad 
förståelse av intet och av idéns specifika negativitet. Det som kännetecknar 
friheten är enligt Patočka att den är en ”erfarenhet av otillfredsställelse med 
det givna och det sinnliga”.44 En sådan otillfredsställelse eller distansering är 
i sin tur endast möjlig på basis av en viss negativ erfarenhet eller av en viss 
negation av det givna. Negativa erfarenheter är, understryker Patočka, helt 
avgörande för erfarenheten av frihet.45 För att vi överhuvudtaget ska kunna 
ha en erfarenhet av något sådant som världen i dess helhet är det med andra 
ord nödvändigt att vi på samma gång har en möjlighet att överskrida det 
givna. Patočka återfinner en sådan negativitet i Platons tänkande i och 
genom en förståelse av Platon som bryter med den metafysiska traderingen 
av hans tänkande.  

Den platonska idéläran presenteras ofta, konstaterar Patočka, som en 
”felaktig logisk slutledning”, som ett hypostaserande av vissa begrepp som 
därigenom förlorar sin kontakt med den sinnligt givna erfarenheten.46 
Utifrån detta perspektiv finns det därför inget som motiverar tanken att 
idéerna skulle vara entiteter som är separerade från erfarenheten, utan 
idéerna förstås tvärtom som begrepp med vilkas hjälp erfarenheten kan 
studeras. Därigenom betraktar man, menar Patočka, idéerna antingen som 
”aprioriska element”, som ”metodologiska förutsättningar” eller som ”regu-
lativa idéer” för tänkandet.47 Det som hos Platon innebar en underordning 

— 
43 Denna kritik mot empirismen tar sin början i Husserls författarskap. I Idéer lovordar 
exempelvis Husserl empirismen för att den, likt fenomenologin, strävar efter att gå till 
”sakerna själva” samtidigt som han kritiserar den för att vara behäftad med en rad mot-
sägelsefulla ståndpunkter. Det principiella misstaget med empirismen ligger, skriver 
Husserl, ”i att den identifierar, dvs. förväxlar det grundläggande kravet på en återgång till 
’sakerna själva’ med kravet på att all kunskap skall grundas genom erfarenhet”. Empi-
rismen hävdar nämligen att idéer och väsen, till skillnad från fakta, är metafysiska villfarel-
ser samtidigt som den själv hela tiden formulerar sina tankegångar på basis av just all-
männa väsensdefinitioner. Likt positivismen, som Patočka här kritiserar, förmår empiris-
men med andra ord inte se att den själv hela tiden opererar på basis av begrepp som 
spränger den direkta sinnliga erfarenheten. För Husserls kritik av empirismen se: Edmund 
Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, § 18-20, ss. 89-95.  
44 NP, s. 322. 
45 NP, s. 322. 
46 NP, s. 327. 
47 NP, s. 327. 
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av tingen till idéerna blir därigenom inverterat och idéerna underordnas 
tingen i det att idéerna ”syftar till att förklara det aktuella”.48 Det som för-
svinner eller utraderas i alla dessa moderna försök att närma sig den 
platonska idéläran är därmed Platons förståelse av chorismos, det vill säga 
separationen mellan idévärlden och sinnevärlden.49 Den antika förståelsen 
av en separation mellan olika regioner av varanden reduceras, skriver Pa-
točka, ”till den minsta gemensamma nämnaren” mellan dem.50 Faktum är 
att moderna tolkningar av Platon kan förstå allt som idéerna innebär för 
Platon förutom just chorismos. Anledningen till detta är att man i dag är 
oförmögen att tänka separation annat än som en skillnad mellan ”något och 
något annat”, det vill säga annat än som en skillnad mellan olika objekt, 
eller som Heidegger skulle uttrycka det, mellan förhandenvarande ting. 
Detta samtidigt som chorismos, tillägger Patočka, ursprungligen innebar ”en 
separation förutan en annan objektiv domän”:  

Den [chorismos] är ett gap som inte separerar två domäner som är koor-
dinerade eller förenade av något tredje som skulle omfamna dem båda och 
därigenom tjäna som en grund för både deras koordinering och deras sepa-
ration. Chorismos är en separation, en distinktion an sich, en absolut sådan, 
för sig själv. Den medför inte en hemlighet om en annan kontinent någon-
stans bortom ett separerande hav.51  

Den separation som Patočka talar om här är samma slags separation eller 
skillnad som återfinns i erfarenheten av frihet. I båda fallen handlar det 
nämligen om en distansering från verkligheten och om en distansering eller 

— 
48 NP, s. 327. 
49 Platons förståelse av chorismos finns närvarande i en rad dialoger, men faktum är att 
Platon själv väldigt sällan använder sig av just begreppet chorismos. Det sker endast två 
gånger, båda gångerna i dialogen Faidon (67d), men där betecknar begreppet separa-
tionen eller, som Jan Stolpe översätter det, ”skiljandet” mellan kropp och själ. När se-
parationen, som i dialogen Parmenides, rör skillnaden mellan idévärlden och den sinn-
liga världen använder sig Platon istället av andra begrepp. Han beskriver idéerna såsom 
avskilda (choris) från de ting vilka har del av idén i fråga och konstaterar att idéerna är 
auto kath auto, det vill säga att de är vad de är i kraft av sig själva. Här kan man också 
tillägga att det var just denna separation som Aristoteles tog fasta på i sin kritik av Platon 
– något som Patočka inte diskuterar närmare. För Platons diskussion av frågan se: 
Platon, Faidon, övers. Jan Stolpe, i Platon – Skrifter bok I (Stockholm: Atlantis, 2000),  
67d; Platon, Parmenides, övers. Jan Stolpe, i Platon – Skrifter bok IV (Stockholm: Atlan-
tis, 2006), 128e-129a, 130b. För en analys av de många uttryck som Platon och Aristo-
teles använder sig av för att beskriva denna separation se: Gail Fine, ”Separation”, i 
Oxford Studies in Ancient Philosophy (n° 2, 1984).  
50 NP, s. 327. 
51 NP, s. 328. 
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ett avståndstagande som är karakteristiskt för den mänskliga existensen. 
Friheten och idén är därigenom sammanflätade med varandra, men idén, 
förstådd som ett absolut objekt, måste, skriver Patočka, transcenderas för 
att vi ska kunna ”sträcka oss bortom den och beröva den all dess förhanden-
varande, objektiva och ikoniska karaktär”.52  

Patočkas tolkning av Platon, och i synnerhet hans tolkning av begreppet 
chorismos, skiljer sig därigenom på många sätt från andra moderna Platon-
läsningar. Många andra uttolkare av Platon, särskilt inom den kontinental-
filosofiska traditionen, insisterar nämligen på att chorismos inte bör förstås 
som en ordagrann separation i Platons dialoger, utan att Platon själv på 
olika sätt strävar efter att överbrygga separationen i fråga. Detta är inte 
minst tydligt i Hans-Georg Gadamers Platonläsningar. Enligt Gadamer är 
chorismos inte någon egentlig separation, utan ”en väsentlig del av den 
sanna dialektiken”.53 I den platonska dialektiken är chorismos med andra 
ord en nödvändig del, men på intet sätt något som skulle undandra sig 
dialektikens rörelse. Idévärlden separeras och förenas tvärtom med den 
sinnliga erfarenheten i och genom den dialektik som kommer till uttryck i 
Platons dialoger och är, menar Gadamer, en utmärkande del av all her-
meneutisk kunskap.54 Dialektikens rörelse från det allmänna till det parti-
kulära och från det partikulära till det allmänna utspelar sig i denna mening 
hela tiden på den gräns som chorismos utgör. Utifrån Gadamers perspektiv 
skulle därför Patočkas insisterande på separationens absoluta ställning vara 
en missvisande läsning. Mot bakgrund av dessa skillnader mellan Patočkas 
och Gadamers förståelse av Platon kan man dock inskärpa vad som står på 
spel i Patočkas negativa platonism. För medan Gadamers läsning genom-
syras av ett epistemologiskt och etiskt perspektiv utifrån vilket separationen 
i slutändan måste inordnas under dialektikens rörelse insisterar Patočka på 
den existentiella dimensionen i Platons förståelse av chorismos – och på en 
existentiell dimension inom vilken separationens negativitet är en av-
görande faktor. I Patočkas tolkning blir Platon således till en existensfilosof 
avant la lettre och till den förste filosofen i filosofihistorien som uttryckligen 

— 
52 NP, s. 328. 
53 Hans Georg Gadamer, ”Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles”, i Gesam-
melte Werke 7 – Griechische Philosophie III (Tübingen: Mohr Siebeck, 1999), s. 138.  
54 För en bra redogörelse för Gadamers filosofiska dialog med Platon se: Carl Cederberg, 
”Gadamers tolkande samtal med Platon: Hermeneutik och dialektik som filosofisk praxis”, 
i Hans Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet, red. Anders Burman (Stockholm: 
Axl Books, 2014).  
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tematiserar den negativitet som kommer till uttryck i den mänskliga exi-
stensens ändliga frihet.  

Den platonska idéläran förblir i denna mening viktig för Patočka, men 
endast på villkor att idén inte hypostaseras utan tvärtom förstås utifrån den 
separation och det avstånd som chorismos utgör. Den här hypostaseringen 
av idén till ett absolut objekt finns visserligen närvarande redan hos Platon, 
men för Platon, påpekar Patočka, har idén två olika betydelser. Å ena sidan 
är idén ett absolut objekt, den är formen som sådan, men å andra sidan är 
idén ”något mer ursprungligt än det sedda, än formen, den är det som möj-
liggör vårt seende, vårt skådande”.55 Idén möjliggör naturligtvis inte vårt 
sinnliga seende, men det avstånd som idéns rörelse för med sig är enligt 
Patočka en förutsättning för att vi ska kunna ”se” den helhet utifrån vilken 
tingen framträder och blir meningsfulla för oss. Den är en förutsättning och 
en möjlighetsbetingelse för att vi, som Patočka uttrycker det, ”kan säga att vi 
ser något mer än det som är inneslutet i det givna, i det som närvarar”.56 
Därigenom är det också en möjlighetsbetingelse för att den mänskliga 
existensen hela tiden förmår förnya sig själv. I det sinnligt givna och i det 
som på ett sinnligt plan ger sig till känna som det samma och identiska kan 
människan, just på grund av hennes förmåga att överskrida det givna, trots 
allt erfara något annorlunda. Människan förmår med andra ord alltid erfara 
skillnad i identitet och en skillnad som ligger till grund just för vår förmåga 
att ”transformera oss själva och våra omgivningar”.57 Idén, förstådd som 
chorismos, det vill säga som en rörelse av avståndstagande och transcen-
dens, är i denna mening själva förutsättningen för en specifik form av 
seende som Patočka i den här texten kallar för ett ”andligt seende”.58 Hur vi 
än väljer att beteckna detta seende är det tydligt att Patočka här åsyftar 
människans kapacitet till att erfara världen på ett annat sätt än som sum-
man av framträdande sinnliga ting. Det är ett seende som möjliggör en 
erfarenhet av världen i dess helhet. Det är också den här förmågan att 
transcendera det givna som enligt Patočka är grundvalen för människans 
historicitet. En historisk varelse är nämligen, som Patočka formulerar det, 
en varelse som har förmågan att ”särskilja mellan det som är givet, det som 
är förlorat och oåterkalleligt borta, och det som ännu inte existerar annat än 
i modus av det ofullbordade i närvaron”.59 En historisk varelse lever kort 

— 
55 NP, s. 328. 
56 NP, s. 328. 
57 NP, s. 329. 
58 NP, s. 328. 
59 NP, s. 329. 
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sagt med nödvändighet i och genom tidslighetens fulla register. Men denna 
förmåga eller kapacitet till att transcendera det givna både till förmån för 
det förflutna och för framtiden är, understryker Patočka, endast möjligt för 
den mänskliga existensen om ”avståndstagandets kraft är tillgänglig för den, 
kraften att avstå från den blotta givenheten och närvaron, kraften till en 
frigörelse från det rent objektiva och givna – det vill säga, med ett platonskt 
språkbruk, kraften hos Idén”.60 Människans historicitet är i denna mening 
helt och hållet förbunden med hennes världslighet, med möjligheten att 
överskrida det närvarande i riktning mot den meningsstruktur som världen 
utgör – en struktur som på en och samma gång är förfluten, närvarande och 
framtida.  

I två texter som stammar från samma period som essän ”Negativ plato-
nism”, och som på ett tematiskt plan anknyter till den, analyserar Patočka 
just den mänskliga existensens tidslighet och dess relation till idén på ett 
mer utförligt sätt. I dessa texter, med de postumt givna titlarna ”Studie o 
času I” och ”Studie o času II” (”Studie om tid I” och ”Studie om tid II”), 
konstaterar han att tidens ursprung står att finna i existensens relation till 
det radikalt annorlunda (to heteron) som ställer existensen inför två möjlig-
heter: att antingen ”överlämna sig åt universum” (åt det givna och det när-
varande) eller att ”göra sig redo för det radikala språnget” mot något helt 
annorlunda.61 Det är med andra ord först i och genom frihetens transcen-
dens, i och genom chorismos, som existensen överhuvudtaget är tidslig och, 
som en konsekvens därav, historisk. Men den här negativiteten är inte bara 
historicitetens ursprung, utan även filosofins och politikens. Historiciteten, 
filosofin och politiken är i denna mening ”likursprungliga”, som Patočka 
uttrycker det i de Kätterska essäerna, i det att de alla vilar på människans 
förmåga att slita sig loss från det givna och att överskrida det till förmån för 
framtidens radikala annanhet.62  

Den sammanflätning av filosofi, politik och historicitet som nämndes 
inledningsvis, är alltså en sammanflätning som sker i och genom frihetens 

— 
60 NP, s. 329. 
61 Jan Patočka, ”Studie o času I”, i Sebrané spisy III – Péče o duši III (Prag: Oikoymenh, 
2002), s. 630. Varken denna essä eller den andra med titeln ”Studie o času II” (även den 
publicerad i ovan nämnda volym) finns för närvarande översatta. För en intressant 
tolkning av denna tematik i Patočkas tänkande se: Pavel Kouba, ”Time in ’Negative 
Platonism’”, i The Phenomenological Critique of Mathematisation and the Question of 
Responsibility, red. Ľubica Učník, Ivan Chvatík & Anita Williams (Dordrecht: Springer 
Verlag, 2015). 
62 Jan Patočka, Kätterska essäer om historiens filosofi, övers. Leo Kramár (Göteborg: 
Daidalos, 2006), s. 92. Hädanefter förkortad som KE. 
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negativitet. Alla dessa dimensioner av existensen kommer att behandlas i 
egen rätt senare, men redan nu kan det vara av värde att återigen inskärpa 
att begreppet frihet har en specifik valör för Patočka. Frihet betecknar näm-
ligen varken valfrihet eller individens negativa frihet i relation till ett möjligt 
förtryck, utan innebär alltid en form av frigörelse eller emancipation från 
det givna. Det är också på basis av just den här förståelsen av friheten som 
Patočka i ”Negativ platonism” kan hävda att idén, förstådd som chorismos, 
är en ”symbol för friheten”.63 Men innebär detta inte att idén, precis som var 
fallet i Patočkas tidigare artikel ”Ideologi och ett liv i idén”, riskerar att 
återföras till människan och till en humanistisk förståelse av dess särart? 
Denna risk är hela tiden närvarande i ”Negativ platonism”, men till skillnad 
från den tidigare texten är Patočka nu medveten om den och bemöter också 
den möjliga kritiken som hans position kan ge upphov till. Medan han 
tidigare betraktade idén som idén om människan, och mer specifikt som 
något som manifesterar människans inre kärna i form av ”en manifestation 
av den inre friheten”, insisterar han nu på att idén förstådd som en symbol 
för friheten ”undviker all subjektivism”.64 Till skillnad från förståelser av 
frihet i vilka en form av ”aktiv erfarenhet” eller en ”erfarenhet av frihet” står 
i centrum, stakar en förståelse av friheten i termer av chorismos ut en rikt-
ning som på en och samma gång leder bort från den objektiva och den 
subjektiva erfarenheten. Skillnaden, distansen och negativiteten i chorismos 
omintetgör, skriver Patočka, både det objektivt givna och ”subjektiva pro-
cesser”.65 Friheten äger visserligen rum i människan, människan är frihetens 
plats, men det innebär inte att människan därigenom skulle ”vara tillräcklig 
för den erfarenheten”.66 Tvärtom utsätts ”all objektiv och subjektiv givenhet 
för Idéns kritik, förs i relation med Idén genom att Idén uttalar sitt NEJ över 
det, genom att den artikulerar sin transcendens”.67  

— 
63 NP, s. 328. 
64 NP, s. 330. Eric Manton har i artikeln ”Patočka on Ideology and the Politics of Human 
Freedom” presenterat en tolkning av Patočkas tidiga texter som skiljer sig från min. 
Manton bortser nämligen från Patočkas allt mer kritiska hållning mot humanismen och 
läser istället essäerna ”Ideologi och ett liv i idén” och ”Negativ platonism” som om de 
tillsammans utgjorde ett konsistent argument. Detta är problematiskt, inte minst på 
grund av att det leder till att en humanism och subjektivism projiceras på Patočkas 
negativa platonism – något som Patočka själv uttryckligen tar avstånd ifrån. Se: Eric 
Manton, ”Patočka on Ideology and the Politics of Human Freedom”, i Jan Patočka and 
the European Heritage, Studia Phaenomenologicum XII (Bukarest: Humanitas, 2007), ss. 
465-474. 
65 NP, s. 330. 
66 NP, s. 330. 
67 NP, s. 331.  
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Idéns negativitet 
Den negativa förståelsen av idén måste alltså särskiljas från vad som skulle 
utgöra dess positiva motsats. Patočkas kritik av den moderna förståelsen av 
den platonska idéläran har redan behandlats tidigare, men det är viktigt att 
inskärpa vad som egentligen står på spel i denna kritik. Vare sig idéerna 
betraktas som regulativa idéer för vårt tänkande och handlande eller som 
begrepp som hypostaserats från erfarenheten förstås de enligt Patočka som 
positiva storheter. Om de fungerar som regulativa idéer är de ideala typer 
för något som i slutändan har en faktisk och positiv instantiering i erfaren-
heten och om de fungerar som begrepp är de något representerat och som 
sådana förutsätter de, som Patočka skriver, ”att vi (mentalt) ställer något 
framför oss (vilket också alltid innebär under oss), något vi endast kan göra 
med objekt”.68 Oavsett vilket av de två alternativen vi väljer förleds vi med 
andra ord till att betrakta idéerna som idealiserade eller som representerade 
objekt, det vill säga utifrån vad Patočka skulle kalla för en ”positiv 
platonism”. Det är också av just den här anledningen som Patočka inte skri-
ver om exempelvis idén om rättvisa, om gud eller om ”något” annat, utan 
tvärtom talar om idén som sådan och om Idén i versal form.69 Alla begrepp 
och regulativa ”idéer” möjliggörs visserligen av idéns negativitet eftersom 
det först är i och genom människans förmåga till att transcendera det givna 
som både skillnaden mellan släkte och art och skillnaden mellan ett objekt 
och en idealisering av det först blir möjlig. Men enligt Patočka innebär detta 
inte att de därigenom går att likställa med idéns sanna negativa form. Det är 
därtill den positiva platonismen som leder till en form av humanism eller 
subjektivism och inte den negativa. Redan i Platons tänkande är den posi-
tiva förståelsen av idén i form av ett hypostaserat absolut objekt något som 
enligt Patočka syftar till att befästa människans herravälde i kosmos. Om de 
platonska idéerna förstås som absoluta objekt utgör de, skriver Patočka, ”en 
uppfordring till människan att placera sig själv i centrum av universum och 
dominera det” på samma sätt som hon ”dominerar hela det intelligibla och 

— 
68 NP. s. 332. 
69 Detta innebär på samma gång att Patočkas ”platonism” på olika sätt avlägsnar sig från 
vissa av de ontologiska och epistemologiska fundament som Platons argumentation vilar 
på. Det som står på spel i Patočkas negativa platonism bör därför, som Oliver Cauly har 
anmärkt, betraktas som ett slags upprepning av Platon som på en och samma gång 
lösgör sig från platonismens metafysiska historia och från stora delar av Platons idélära. 
För en diskussion av detta se: Oliver Cauly, ”Patočka, un platonicien sans l’être – Sur le 
platonisme négatif”, i Jan Patočka – Phénoménologie asubjective et existence, red. Renaud 
Barbaras (Paris: Vrin, 2011), s. 212. 
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sinnliga kosmos genom Idén och genom en delaktighet i det ideala 
universumet”.70  

Denna tendens i Platons tänkande förblev emellertid latent i den väster-
ländska filosofin och hölls tillbaka av den mytiska och sedermera teologiska 
uppfattningen av kosmos i vilken människan inte var universums mitt och 
centrum. Men i och med moderniteten med dess ”antropologism” och ”vilja 
till makt” vecklas idén ut som en slutgiltig garant för det mänskliga med-
vetandets absoluta särställning i världen.71 Den positiva platonismen tjänar 
därigenom som en grund för den instrumentella rationalitet som enligt 
Patočka är en av modernitetens mest tydliga faror och ett av dess mest 
karakteristiska drag. Det är en rationalitet som tenderar att reducera allt till 
givenhet, till instrumentell och kontrollerbar närvaro, samtidigt som den 
förstår subjektet som alltets fasta, transparenta och orubbliga grund. All 
givenhet betraktas kort sagt som ett medel, som en närvarande reservoar av 
mening som står till buds för det moderna subjektets oupphörliga kontroll-
begär. Mot detta ställer Patočka den negativa platonismen. Till skillnad från 
den positiva syftar den nämligen till att ”staka ut de gränser som människan 
inte kan överskrida” och visar därigenom att ”människans kall inte är att 
härska utan att tjäna”: den visar kort sagt att det finns ”något högre än män-
niskan”.72 Den här skillnaden mellan en ”positiv” och en ”negativ” platon-
ism är enligt Patočka något som karakteriserar metafysiken och den funda-
mentala spänning som utmärker den. Metafysiken kan, skriver Patočka i en 
senare text, ”å ena sidan inte existera utan det icke-objektiva; men å andra 
sidan är den inkapabel att tänka annat än i form av det objektivt varande”.73 
Metafysikens huvudsakliga tema är i denna mening ”objektiveringen av det 
icke-objektiva”.74 Platon kan därför sägas ha ”upptäckt” tänkandets sanna 
icke-objektivitet samtidigt som han i samma ögonblick förseglade den i 
objektiv form. Detta var också något som Platon själv var medveten om 
menar Patočka. I Platons dialoger manifesterar nämligen Sokrates genom-
gående ”en av människans mest fundamentala motsägelser, nämligen den 
mellan relationen till helheten, som är inneboende i människan, och 
oförmågan och omöjligheten att uttrycka relationen på basis av en vanlig 
ändlig kunskap”.75 Men trots att Platon var medveten om den här proble-

— 
70 NP. s. 334. 
71 NP. ss. 334-335. 
72 NP. s. 335. 
73 Jan Patočka, ”Může filosofie zaniknout?”, i Filosofický časopis (n° 38, 1990), s 145.  
74 Ibid., s. 146. 
75 NP, s. 309. 
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matiken ledde den platonska idéläran historiskt sett till en kontinuerlig 
objektivering av den helhet som just motsatte sig en sådan utveckling. 
Metafysikens historia uppvisar i denna bemärkelse en utveckling som är 
analog med det sätt på vilket ideologier postulerar sina principer. Både 
inom filosofi och inom politik leder människans grundlösa ändlighet, 
hennes behov av ett ”yttre stöd”, till att just den negativitet som människan 
hela tiden konfronteras med i sin erfarenhet förvandlas till en positiv stor-
het och grund som ska kunna mildra hennes utsatta ändlighet. Till skillnad 
från ideologier innebär idéns negativitet emellertid, som Karel Novotný har 
påpekat, ”en avtotaliserande faktor som är motsatt det mänskliga vetandets 
och det mänskliga handlandets metafysiska tendens till att uppnå, institu-
tionalisera och dominera totaliteten”.76 Man kan i denna mening observera 
en begreppslig åtskillnad som finns implicit närvarande i Patočkas text, 
nämligen en åtskillnad mellan ideologins totalitet och filosofins, eller idéns, 
helhet. Medan ideologier, och stora delar av den västerländska metafysiken, 
utmärks av ett försök att reducera helhetens negativitet till en positiv storhet 
för att därigenom kunna bemästra den, strävar filosofin tvärtom efter att 
närma sig världen i dess helhet utan att därmed objektivera den.77 Den icke-
metafysiska filosofin möter i denna mening helheten som något som 
överskrider människan, medan ideologin betraktar den som en totalitet på 
grundval av vilken människan kan dominera världen.  

Objektiveringen av det icke-objektiva innebär alltså ett närvarogörande 
av det frånvarande och det är på basis av den närvaron som människan, 
skriver Patočka, ”installerar sig på ett definitivt sätt i tingens mitt”.78 Denna 
närvaro ger nämligen människan ett ”stabilt mått”, en grund eller princip, i 
relation till vilket all sanning kan mätas och regleras. Platon upptäckte med 
andra ord något som befinner sig bortom människan samtidigt som han 
instiftade ett tänkande inom vilket detta ”bortom människan” paradoxalt 
nog, och just genom att det tog objektiv och närvarande form, inrättade 
människans herravälde över världen. I Patočkas tolkning är Platon därför, 
som Olivier Cauly har påpekat, ”den första som glömmer bort Platon och 
— 
76 Karel Novotný, La genèse d’une heresie, s. 125.  
77 Denna fråga om människans relation till helheten och hennes svårighet att förstå den 
negativt utan att objektivera den är en central fråga i Patočkas försök till att utarbeta en 
negativ platonism. Men detta är också en punkt vid vilken min tolkning av den negativa 
platonismen skiljer sig något från den som Francesco Tava framför i The Risk of Free-
dom. Genom att nästan uteslutande fokusera på Patočkas förståelse av frihet i denna essä 
tenderar nämligen Tava att negligera frågan om världens negativitet. Se: Francesco Tava, 
The Risk of Freedom, ss. 1-7.  
78 Jan Patočka, ”Může filosofie zaniknout?”, s. 145. 
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existensen av en tänkare som väljer att inrätta sitt liv på ett annat sätt”.79 
Spänningen i fråga ger sig dock inte bara till känna i Platons dialoger utan 
kännetecknar metafysikens historia som sådan. Metafysiken är nämligen 
just en spänning mellan den negativitet som är oumbärlig för den, då det är 
just i och genom negativiteten som den förmår överskrida fysis, och inskrip-
tionen av denna negativitet i en positiv form – oavsett om det handlar om 
Idén som ett absolut varande, idén om Gud eller om Människan. Meta-
fysikens historia från Platon och framåt pendlar annorlunda uttryckt i och 
genom en spänning mellan grundlöshet och ett försök att grunda denna 
grundlöshet. Den pendlar mellan ett erkännande av människans bristfällig-
het och olika försök till att undfly den till förmån för en fullkomlig grund. 
Heideggers insisterande på att metafysikens begynnelse i Platons tänkande 
på samma gång är ”’humanismens’ begynnelse” är med andra ord något 
som Patočka skulle instämma i.80 Men till skillnad från Heidegger finns det, 
menar Patočka, en Platon som befinner sig bortom den metafysiska och 
humanistiska tradition som han instiftar. Platons tänkande är med andra 
ord inte bara ursprunget till ”ljusets metafysik”, såsom Heidegger förstår 
den, utan i Platons tänkande möter vi en filosofi inom vilken det rationella 
ljuset befinner sig i en oupplöslig spänning med det grundlösa mörker som 
hotar att underminera dess ställning.81 Platons idélära är, för att tala med 
Heidegger, därigenom inte enbart ett uttryck för den hypertrofiska närvaro 
som kommer att bestämma över stora delar av metafysikens historia, utan 
idéns närvaro måste enligt Patočka förstås utifrån den frånvaro som 
karakteriserar chorismos. Det är viktigt att understryka betydelsen av denna 
spänning mellan ljus och mörker och mellan närvaro och frånvaro i 
Patočkas tolkning av Platon eftersom den också är en utmärkande del av 
hans historiefilosofi. Trots detta kan det fortfarande verka märkligt att han 
tillskriver den negativa platonismen en sådan a-subjektiv innebörd. Hans 
insisterande på att den negativa platonismen i slutändan måste förstås som 
en form av transcendens från det givna tycks nämligen på nytt återföra 
frågan till den mänskliga existensens förmåga till frigörelse och därigenom 
återigen lokalisera idéns funktion till människan. Patočka skriver visserligen 
att människan ”inte är tillräcklig” för den erfarenhet som den negativa 

— 
79 Oliver Cauly, ”Patočka, un platonicien sans l’être – Sur le platonisme négatif”, s. 209. 
80 Martin Heidegger, ”Platons lära om sanningen”, övers. Carl Cederberg, i Att läsa 
Platon, red. Carl Cederberg (Stockholm: Symposion, 2007), s. 41.  
81 För Heideggers förståelse av ljusets och det synligas centrala ställning i Platons tän-
kande se exempelvis: Martin Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit: zu Platons Höhlen-
gleichnis und Theätet, GA 34 (Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1988), ss. 95-116.  
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platonismen utgör, men vad innebär egentligen denna mänskliga otillräck-
lighet? En del av svaret på den frågan står att finna i Patočkas förståelse av 
just den negativitet som bildar kärnan av hans analyser. 

Det som står i centrum för Patočkas försök att närma sig denna 
negativitet är frågan om hur man ska kunna tänka den utan att objektivera 
den: hur man ska kunna närma sig filosofins själva utgångspunkt och upp-
rinnelse, dess distans och transcendens gentemot världen, utan att ännu en 
gång instantiera den i en positiv och metafysisk form. I texter och anteck-
ningar från samma period som essän ”Negativ platonism” tematiserar 
Patočka den här frågan genom att träda i dialog med Bergsons tänkande. I 
framför allt L’Évolution créatrice försöker Bergson nämligen visa att intet 
och de problem som omgärdar begreppet är ”pseudoproblem” samt att den 
filosofiska förståelsen av intet i själva verket är en fördom som måste läm-
nas åt sidan till förmån för en affirmativ filosofi.82 Det som Bergson demon-
strerar är att varje tanke om det negativa, vid en närmare granskning, visar 
sig vara en positivitet; att intet inte existerar för tänkandet, utan att det 
uppstår som en effekt av en substitution av en positiv storhet för en annan. 
För Bergson är intet annorlunda uttryckt inte ett minus, utan ett plus. Det 
är en addition eftersom vi vid varje negerande akt faktiskt tillägger något till 
det varande som vi ska negera, det vill säga dess negation. Om vi exempelvis 
negerar X måste vi till en början föreställa oss alla de predikat som till-
kommer X i dess positiva form för att därefter lägga till dess negation. Det 
rena intet, den negativitet som skulle befinna sig bortom en sådan negation 
är enligt Bergson otänkbar. Tänkandet konfronteras därför av nöd-
vändighet med en återvändsgränd när det försöker närma sig intet utan att 
objektivera det eller affirmera det i positiv form. Men det är också denna 
återvändsgränd som på många sätt föranleder Patočkas dialog med Berg-
son. Det som Bergsons analyser visar är enligt Patočka inte i första hand att 
intet vore ett pseudoproblem som filosofin måste akta sig för att hemfalla åt, 
utan att intet inte är något som det logiska tänkandet kan närma sig. Precis 
som Heidegger påpekar i Einführung in die Metaphysik är intet nämligen 
logiskt motsägelsefullt.83 Att tala om intet är således logiskt sett meningslöst. 
Intet upplöser sig självt vid en närmare logisk granskning, antingen genom 
att det framträder just som meningslöst eller genom att det visar sig vara ett 
varande som man har misstagit för en negativitet, vilket är Bergsons upp-

— 
82 Henri Bergson, L’Évolution créatrice (Paris: Félix Alcan, 1908), s. 301. 
83 Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, GA 40 (Frankfurt: Vittorio Kloster-
mann, 1983), s. 25f. 
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fattning. Men det faktum att intet är logiskt motsägelsefullt innebär inte att 
dess negativitet därigenom skulle vara helt frånvarande i erfarenheten. Det 
finns tvärtom, menar Patočka, en rad olika erfarenheter inom vilka denna 
negativitet bryter fram: akter av något som han kallar för en ”ren transcen-
dens” som ”inte bestämmer något positivt i det suspenderades ställe”.84 I 
den här kontexten talar Patočka framförallt om tre sådana akter av trans-
cendens som inte leder till en form av substitution av ett positivt varande 
för ett annat: 

Revolten (inte mot detta eller mot något annat i världen, utan mot univer-
sum i dess helhet, mot dess ”absurditet”), äcklet och ångesten är negativa på 
ett annat sätt, de är rena transcenderande akter som i deras koncentration till 
elementära transcenderande akter grundlägger tänkandet som tänkande.85  

Dessa handlingar och stämningar förenas av en specifik negativ tran-
scendens, det vill säga av en transcendens som inte når till något transcen-
dent bortom och som inte heller substituerar ett positivt varande för ett 
annat. De måste snarare betraktas som erfarenheter av något som Patočka i 
senare texter kommer att kalla för en ”meningsförlust”; erfarenheter genom 
vilka meningen raseras och bryter samman.86 Dessa erfarenheter är helt cen-
trala för den mänskliga existensen eftersom de tvingar fram ett nytt 
tänkande som, ställt inför förlustens thauma, måste svara mot världen på ett 
nytt sätt. Men även om de därigenom är helt oundgängliga för tänkandet, 
och då inte minst för det filosofiska tänkandet, är de erfarenheter som vi 
genomlever eller rättare sagt: erfarenheter som är ett med existensen som 
sådan. Vi erfar nämligen inte intet som ett objekt bland andra i världen, 
utan som den avgrund i och genom vilken existens och värld på samma 
gång bryter samman och förenas. Dessa erfarenheter är, fastän Patočka inte 
använder sig av begreppet i dessa texter, omskakande: erfarenheter i och 
genom vilka vi blir drabbade av den grundlöshet som karakteriserar den 
mänskliga existensens världslighet och omskakade av den meningsförlust 
som de utgör.   

Den negativitet som vi återfinner i platonismen är med andra ord inte en 
teoretisk position, utan en utmärkande, om än förtäckt och överskuggad, 
del av den mänskliga tillvaron. Denna erfarenhet av en meningsförlust är 
likväl inte en erfarenhet som människan kan besluta sig för, det är inte en 
— 
84 Jan Patočka, ”Pravda, negativita, svoboda”, i Sebrané spisy III – Péče o duši III (Prag: 
Oikoymenh, 2002), s. 672.  
85 Ibid., s. 673. 
86 KE, s. 105.  
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viljestyrd negation av det givna, utan en erfarenhet som drabbar oss och 
som skakar om oss. Det är också detta som Patočka har i åtanke när han 
konstaterar att friheten äger rum i människan, men att hon trots detta ”inte 
är tillräcklig för den erfarenheten”. Människan är inte tillräcklig för den här 
erfarenheten av den enkla anledningen att den innebär en erfarenhet i 
vilken människan i en mening också går under; en erfarenhet i och genom 
vilken människan bryter samman och tvingas till en förnyelse av sig själv. 
Likt Bergson, skriver Patočka därför att ”intet inte är ett minus, utan ett 
plus. Det följer inte från en negation av verkligheten, utan från dess intensi-
fiering, från dess självövervinnande”.87 Världens vardagliga mening bryter 
visserligen samman, men inte till förmån för en nihilism, utan just för att 
världen i dess helhet, den helhet som befinner sig bortom tingen, ska kunna 
träda fram. Detta innebär också en intensifiering av existensen eftersom 
människan därigenom konfronteras med något som hon, till skillnad från 
tingen runtomkring henne, per definition inte kan kontrollera.  

Den här formen av intensitet är något som enligt Patočka är en utmär-
kande del av den mänskliga existensen och något som han återkommer till i 
en rad texter från 1930-talet och framåt. Redan 1939, drygt tio år innan 
texterna om ”negativ platonism”, tematiserar Patočka den här frågan om 
intensitet i en essä med titeln ”Životní rovnováha a životní amplitud” (”Liv i 
balans och liv i amplitud”).88 I den här essän försöker han visa att filosofins 
förståelse av den mänskliga existensen historiskt sett har följt två huvudsak-
liga linjer. Antingen har filosofin betraktat människan som ett harmoniskt 
väsen i jämvikt och balans eller så har den tematiserat den mänskliga 
existensen i termer av amplitud, instabilitet och oro. Den första positionen 
återfinner man bland annat i vad Patočka kallar för ”den humanistiska 
ideologin”. Den humanistiska ideologin betraktar, skriver Patočka, männis-
kan som ett harmoniskt väsen som är ”ämnat för lycka och för en balans av 
alla sina krafter”.89 Inom denna tradition förstås människan som en förnuf-
tig varelse som både strävar efter lycka och som på grund av sitt förnuft 
också förmår uppnå den. Allt det som i den mänskliga existensen motsäger 
denna strävan såsom oro, sorg, ångest, lidande och smärta anses vara till-

— 
87 Jan Patočka, ”Nicota, absolutní pozice a zápor”, i Sebrané spisy III – Péče o duši III 
(Prag: Oikoymenh, 2002), s. 655.  
88 Jan Patočka, ”Equilibre et amplitude dans la vie”, övers. Erika Abrams, i Liberté et sac-
rifice (Grenoble: Jerôme Millon, 1990). Artikeln har inte publicerats i Patočkas samlade 
skrifter ännu så jag förlitar mig istället på den franska översättningen. Hädanefter för-
kortad som EAV.  
89 EAV, s. 32. 
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fälliga moment som endast utgör accidenser i tillvaron, och som därigenom 
inte har något att säga oss om vad det egentligen innebär att vara människa. 
Om någon invänder att detta tycks vara en abstraktion som på en rad olika 
punkter står i bjärt kontrast till människans faktiska tillstånd, invänder 
humanisterna i fråga genast, som Patočka uttrycker det, med att säga att 
”alla misslyckanden i våra sociala och kollektiva bemödanden endast är 
bristfälligheter i en dålig kalkyl som i slutändan ska komma till rätta”.90 
Historien är i denna mening en progressiv utveckling som steg för steg 
kommer att leda oss fram till den harmoniska punkt vid vilken livet slut-
ligen når sin egen jämvikt. Den här filosofin håller, skriver Patočka, ”fast vid 
vardagens enformiga ljus och ställer sitt ’dagliga synsätt’ mot det ’nattliga 
synsätt’ som kännetecknar motståndarens experimenterande”.91 Det är en 
filosofi i vilken förnuftets ljus alltid har överhanden framför passionernas 
och lidelsens mörker. Här tänker Patočka framförallt på en rad franska 
upplysningstänkare som Condorcet och Voltaire, men det är tydligt att han 
syftar på upplysningen i allmänhet och på upplysningens rationella ”ljus” i 
synnerhet. Mot denna, i Patočkas ögon, naiva syn på människan ställer han 
sedan det som han kallar för en förståelse av existensens amplitud. Det som 
karakteriserar denna förståelse är, i motsats till den harmoniska, att den inte 
betraktar existensen som något som ”utspelar sig på en plan yta, utan tvärt-
om i olika djup”.92 Vi existerar i denna mening i och genom en rad spän-
ningstillstånd utifrån vilka amplitudens distans ständigt ger sig till känna.93 
Den skillnad som framförallt utmärker en sådan amplitud är skillnaden 
mellan vad Patočka kallar för ”det vardagliga livets förtrollning” och de 
”sanna höjderna och de sanna farorna i vår existens”.94 De sanna ”höjderna” 
är på samma gång en fara för människan eftersom de kräver en konfron-
tation med existensens gränser, med ”de två avgrunderna som avgränsar 
livet”, det vill säga med vår födelses tillfällighet och med dödens nödvän-
dighet. Det är dessa gränser som den humanistiska ideologin blundar för. I 
relation till dessa avgrunder, i relation till vår ändliga utsatthet, är den enda 
harmoni vi egentligen kan uppnå ”en minimal enklav av vila” som endast 
har någon mening i relation till den oro som vår ändlighet ställer oss inför.95 
— 
90 EAV, s. 35. 
91 EAV, s. 33. 
92 EAV, s. 36. 
93 Begreppet amplitud betecknar vanligtvis avståndet mellan ett ytterläge och ett nolläge i 
en svängningsrörelse. Patočka använder dock begreppet i en friare innebörd, även om 
han behåller betydelsen av ett avstånd mellan ett nolläge och en ytterlighet.  
94 EAV, s. 37. 
95 EAV, s. 38. 
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Att leva i amplitud innebär därför enligt Patočka ”att testa sig själv och en 
protest”.96 Man testar sig själv genom att leva i och genom de extrema möj-
ligheter som endast förefaller vara en abstrakt och avlägsen möjlighet för 
det vardagliga livet och därigenom protesterar man också mot livets alldag-
liga mening. Detta är, menar Patočka, den enda möjliga ”vägen” till san-
ningen. Sanningen återfinns nämligen inte i existensens ”grunda ytor”, utan 
i den negativitet inför vilken ”det vardagliga livet sluter sina ögon och går 
över till dagens ordning”.97 Människans amplitud utspelar sig, sammanfatt-
ningsvis, mellan vardagens linjära gång och de omskakningar som frihetens 
grundlöshet konfronterar människan med.  

Även om Patočka stundtals använder sig av andra begrepp i det här 
sammanhanget är det tydligt att det som står i centrum för hans förståelse 
av existensens amplitud är samma erfarenhet som man återfinner i den 
”negativa platonismen”, nämligen en erfarenhet av ”ren transcendens” och 
frigörelse. Faktum är att Patočka, redan i den här texten från 1930-talet, 
pekar på just den platonska förståelsen av chorismos som själva sinnebilden 
för vad amplituden i fråga egentligen innebär. I och genom den platonska 
förståelsen av chorismos rör vi oss, skriver Patočka, ”närmare en förståelse 
av vad allt handlar om”: vi rör oss närmare en förståelse av vad amplituden 
innebär.98 Det är nämligen människans transcendens, hennes frigörelse från 
det givna, som upprättar den skillnad i existensen som i sin tur förstås 
såsom människans amplitud. Människan är alltså inte en harmonisk varelse 
i jämvikt som subjektivismens och humanismens olika förespråkare be-
dyrar, utan tvärtom en varelse som lever i och genom en spänning mellan 
frihetens omskakningar och vardagens nyktra repetitioner. Men den trans-
cendens som utmärker existensens amplitud innebär samtidigt inte någon 
flykt från existensens lidanden eller kval. Amplitudens filosofi är tvärtom, 
som Patočka skriver, ”en filosofi som är medveten om nödvändigheten att 
livet hela tiden bär på världens tyngd och som erkänner denna plikt som sin 
egen”.99 Transcendensen är med andra ord inte någon verklighetsflykt, utan 
bör förstås just som en intensifiering av vår erfarenhet av världen och av 
verkligheten. Människan existerar i själva verket alltid på gränsen, på den 
instabila gränsen mellan vardaglighet och transcendens som utmärker 
hennes tillvaro. Faktum är att det, om något, är just den humanistiska ideo-
login som genom att underkänna transcendensens betydelse för existensen 
— 
96 EAV, s. 39. 
97 EAV, s. 39. 
98 EAV, s. 36. 
99 EAV, ss. 35-36. 
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gör sig skyldig till en flykt från den ändliga utsatthet som existensen utgör. 
Det är också den här oförmågan att förstå transcendensens betydelse för 
existensen och för tänkandet som gör humanismen till en ideologi. Ideolo-
gier, oavsett om vi talar om fascismen eller om humanismen, kännetecknas 
av en liknande alienation eller absolut distans från världen och från verk-
ligheten. De förstår transcendensen som en rörelse mot ett transcendent 
bortom – vare sig det är statens totalitära ordning eller den hypostaserade 
idén om människan – utifrån vilket all kontingens och ändlighet förstås 
som ovidkommande fenomen eller som temporära bakslag i den historiska 
rörelse som kommer att leda fram till deras slutgiltiga utradering.  

Det som på ett existentiellt plan utspelar sig i termer av oro och amplitud 
är, sammanfattningsvis, själva möjlighetsbetingelsen för det som för 
tänkandet visar sig som människans förmåga att närma sig världen i dess 
helhet. Det är tankens frihet och existensens oro; amplitudens grundlöshet 
som omgärdar existensen i form av två likursprungliga avgrunder: vår 
födelse å den ena sidan och vår död å den andra.100 

På väg mot politikens omskakning 
Denna negativitet som vi återfinner i både Patočkas syn på den mänskliga 
existensens amplitud och i hans ”negativa platonism” är på många sätt 
själva utgångspunkten för hans förståelse av politiken, och av filosofins rela-
tion till politiken. Det är nämligen en negativitet som vi återfinner i såväl 
människans revolt och frigörelse som i filosofins möjlighet att transcendera 
det givna till förmån för en fördjupad förståelse av världen. Filosofin och 
politiken är alltså inte två antinomiska poler enligt Patočka, utan är tvärtom 
”likursprungliga”.  

Detta innebär dock inte att Patočka skulle förespråka en form av politisk 
filosofi som fungerar som ett evigt korrektiv eller rättesnöre för det politiska 
livet. I själva verket skulle en sådan metafysisk förståelse av relationen 
mellan filosofi och politik innebära en form av positiv platonism för Pa-
— 
100 Patočkas förståelse av existensens amplitud löper som en röd tråd genom författar-
skapet, även om han i senare texter kommer att använda sig av delvis annorlunda 
begrepp. Artikeln om existensens amplitud kan i själva verket sägas vara den första av en 
rad texter i hans författarskap i vilka han på en och samma gång kritiserar det moderna 
subjektsbegreppet och försöker utveckla en annan förståelse av den mänskliga existen-
sen. För en redogörelse över denna utveckling i Patočkas tänkande se: Ludger Hagedorn, 
”Von einer ’Philosophie der Amplitude’ zur ’Solidarität der Erschütterten’”, i Jan 
Patočka – Texte, Dokumente, Bibliographie, red. Ludger Hagedorn & Hans Rainer Sepp 
(Freiburg/Prag: Karl Alber/Oikoymenh, 1999).  



POLITIKENS OMSKAKNING 
 

74 

točka, det vill säga en platonism som betraktar idévärlden som ett separat 
och översinnligt rike på basis av vilket politiken sedan kan tolkas. Men det 
är också just vad gäller frågan om hur man egentligen ska förstå idéns 
status, i allmänhet och hos Platon själv, som Patočka skiljer sig från Arendt. 
Den distans som chorismos upprättar i existensen innebär visserligen en 
”meningsförlust” enligt Patočka, men en förlust som samtidigt innebär att 
man vinner världen i dess helhet. Det som går förlorat är den inom-
världsliga givenheten, men endast på ett sådant sätt att även denna givenhet 
först får sin mening i och genom överskridandet av den, det vill säga i och 
genom förlusten av dess mening. Den här transcendensen är dessutom 
negativ i det att den inte upprättar en ”annan” värld, en hyperouranios 
topos, som skiljer sig från det givna, vilket enligt Arendt är något som 
utmärker filosofin. Transcendensen och överskridandet av den inomvärlds-
liga meningen är tvärtom en fundamental del av vår erfarenhet av den enda 
värld som finns. Filosofin är med andra ord inte världslös, den strävar inte 
efter att finna ett översinnligt rike till vilket den kan ta sin tillflykt från den 
politiska världens kontingens, utan filosofin strävar snarare efter att befinna 
sig på den gräns utifrån vilken världen i dess helhet först blir uppenbar för 
människan. Problemet med Arendts förståelse av relationen mellan filosofi 
och politik, och hennes förståelse av Platon som själva ursprunget till den, 
är således att inte heller hon förmår att se att det finns en Platon bortom 
den traditionella och positiva platonismen.101  

Den relation till helheten som möjliggörs i och genom en sådan negativ 
platonism är inte något som endast utmärker filosofin. I de Kätterska 
essäerna, författade cirka tjugofem år efter essän ”Negativ platonism”, 
skriver exempelvis Patočka att såväl filosofin som politiken har en specifik 
relation till idén. Medan filosofins ”ideella” transcendens tar formen av ett 
överskridande av det varande i riktning mot varat eller, som Patočka också 
— 
101 Här måste man emellertid tillägga att skillnaden mellan Patočka och Arendt är lite 
mer komplicerad än så. Arendt förkastar visserligen delar av Platons tänkande som 
världslöst och metafysiskt, men lyfter samtidigt fram Sokrates som ett slags ideal för den 
politiska filosofin. Sokrates funktion som broms, darrocka och barnmorska tvingar 
medborgarna att släppa sina dogmatiska försanthållanden och ompröva sina liv och 
Sokrates är därigenom ett slags politisk filosof avant la lettre. Arendts förståelse av 
Sokrates innebär också att det i slutändan finns många likheter mellan hennes tänkande 
och Patočkas negativa platonism. Sokrates inrättar nämligen inte några ”positiva idéer” 
eller principer för det politiska livet, utan hans funktion är enligt Arendt just negativ. 
För Arendts diskussion av Sokrates se: Hannah Arendt, ”Tänkande och moraliska över-
väganden”, övers. Annika Persson, i Tanke, känsla, identitet, red. Ulla M. Holm, Eva 
Mark & Annika Persson (Göteborg: Anamma, 1997), s. 61ff; Hannah Arendt, The Life of 
the Mind, s. 166ff. 
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formulerar det, av ett överskridande av framträdelser i riktning mot världen 
i dess helhet, utmärks politiken av ett överskridande av det givna mot det 
politiskt möjliga. Det som kännetecknar det politiska livet är nämligen att 
det är obundet och fritt. Det vilar inte på någon grund eller princip, utan 
innebär ett kontinuerligt ifrågasättande av dess egen mening. Det utmärks 
inte av en grund, utan av ett kontinuerligt och oupphörligt ”sökande efter 
dess grundande (eine Suche nach seiner Begründung)”.102 Filosofin och poli-
tiken förenas i denna mening av deras gemensamma relation till friheten 
som en form av frigörelse från det givna. Denna närhet ger sig också till 
känna i det faktum att den värld som manifesteras i och genom frihetens 
transcendens med nödvändighet är en gemensam värld. Det är i och kring 
den här gemensamma världen som politiken kretsar; den kretsar kring de 
gemensamma möjligheter som människan, genom sin frigörelse från den 
objektivt givna världen, konfronteras med. Politiken är med andra ord 
världslig i den meningen att den alltid utspelar sig i relation till den gemen-
samma värld som uppdagas för människan i och genom hennes frihet.  

Patočka menar att denna frigörelse tematiseras redan av Platon och att 
den sedan gradvis förtäcks i och genom den västerländska historien. Arendt 
å sin sida skulle förstås inte instämma i den här karakteriseringen av Platons 
tänkande, utan Platon förblir i hennes ögon själva sinnebilden för den 
världslösa och opolitiska filosofen. Men trots dessa skillnader dem emellan 
finns det vissa slående likheter. Det som står på spel för både Arendt och 
Patočka kan nämligen sägas vara frågan om hur filosofin på en och samma 
gång ska kunna befinna sig innanför och utanför politiken: hur den ska 
kunna upprätta en position utifrån vilken den kan ingripa i politiska frågor 
utan att helt och hållet undfly politikens doxa eller fullständigt absorberas 
av den. Den centrala filosofisk-politiska frågan är således hur man ska förstå 
den skillnad som bildas av chorismos utan att hemfalla åt en betraktelse i 
vilken skillnaden endast utgör en repetition av den traditionella uppdel-
ningen mellan sinnligt och översinnligt eller mellan episteme och doxa. Men 
om den transcendens som står i centrum för erfarenheten av denna skillnad 
inte är en transcendens som leder fram till en transcendent idé, regel eller 
grund, om den kort sagt är negativ till sin natur, innebär detta på samma 
gång att den här filosofisk-politiska transcendensen är grundlös. Det finns 
inte något i transcendensen som kan tjäna som riktmärke eller orienterings-
punkt för ett specifikt handlande eller tänkande, inget normativt ideal som 

— 
102 KE, s. 92. Övers. mod. Citatet i fråga stammar från Patočkas tyska översättning av 
essän ”Historiens början”.  
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vi bör sträva efter att uppnå. Av den anledningen innebär både filosofin och 
politiken en specifik form av desorienterande frihet som, likt Patočka senare 
kommer att formulera det, skakar om existensen och dess sedvanliga 
orientering. Denna omskakning är meningens själva tillblivelse för Patočka; 
den är en erfarenhet i och genom vilken världen först blir meningsfull för 
människan. Politiken är i den bemärkelsen intimt sammanflätad med 
meningens problematik och med frågan om meningens möjlighetsbetingel-
ser i en värld som, menar Patočka, allt mer ter sig meningslös. Patočkas 
diagnos av samtiden i termer av en frånvaro av mening, en frånvaro av 
omskakning, kommer att diskuteras senare i avhandlingen, men redan här 
kan man tillägga att det är just den här frågan om mening som, alla skill-
nader till trots, förenar Patočka och Arendt vad gäller deras syn på tän-
kandets politik. Filosofin ska inte tillgodose oss med transcendenta idéer, 
regler eller grunder för vårt handlande, men det filosofiska tänkandet kan, 
på basis av dess distansering från världen, bilda en ny början i en tid när 
den frihet eller frigörelse som står på spel i en sådan början gradvis håller på 
att försvinna. Men hur återfinner man ett sådant slags tänkande i en tid då 
all mening är reducerad till givenhet? Hur finner man en ny början, en ny 
omskakning av meningen, när all mening redan är given och fastlagd? Det 
är dessa frågor som står i centrum för stora delar av Patočkas författarskap 
och som också står i centrum för den här avhandlingen. Dessa frågor är 
intimt sammanflätade med frågan om tänkandets eller filosofins ansvar – en 
tematik som Patočka behandlar i en rad olika texter och som också kommer 
att tematiseras längre fram i avhandlingen. Detta ansvar handlar inte i första 
hand om ett ansvar inför och i relation till den andre, utan om det sätt på 
vilket människan svarar mot den skillnad och transcendens som hon på 
grundval av sin frihet hela tiden ställs inför. Ansvaret svarar kort sagt mot 
sin egen omskakning. Filosofins ansvar är i denna mening inte bara etiskt 
utan i allra högsta grad politiskt då det som står på spel är just omskak-
ningens möjlighet.    

Patočka kom emellertid själv att delvis släppa frågan om en ”negativ 
platonism” i sina efterföljande texter. Redan 1958 skriver han, i ett brev till 
vännen Václav Richter, att han ”har påbörjat något filosofiskt som är långt 
mycket större och som helt och hållet utesluter den ’negativa platonismen’ 
som en obegriplig naivitet”.103 Det är, som Filip Karfík har noterat, oklart 
vad denna ”större sak” egentligen var, men det är dessutom oklart varför 

— 
103 Jan Patočka, Dopisy Václavu Richterovi, i Sebrané spisy XX (Prag: Oikoymenh, 2001), 
s. 73. 
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Patočka nu förhåller sig så självkritisk till det tidigare arbetet.104 Patočka 
preciserar inte heller vad den här självkritiken skulle bestå i. Faktum är att 
den ”negativa platonismen” visserligen försvinner som en uttrycklig tematik 
från Patočkas tänkande, men att tankarna och begreppen lever vidare i en 
annan form. Detta är i synnerhet tydligt vad gäller frågan om negativitet 
som all självkritik till trots förblir en avgörande fråga genom hela Patočkas 
efterföljande verk. Den ”obegripliga naivitet” som omnämns i brevet till 
Richter syftar mest troligt på att Patočka från 1950-talets slut och framåt 
syftar till att utarbeta en förståelse av denna negativitet utifrån fenomeno-
login och dess grundbegrepp. Detta gäller inte minst Patočkas förståelse av 
den fenomenologiska epochén som nu förstås just i termer av en negativ 
transcendens i och genom vilken vi på samma gång ”förlorar” all mening 
och vinner den på nytt. Det är också just frågan om negativitet som är den 
axel kring vilken Patočkas kritik av Husserls fenomenologi kretsar. Patočkas 
kritik av den positiva platonismen är i själva verket, som Pierre Rodrigo har 
noterat, på många sätt analog med hans kritik av Husserl.105 Både Platon och 
Husserl närmade sig nämligen enligt Patočka frågan om det negativa, men 
på ett sådant sätt att de återigen skrev in denna negativitet i en positivitet. 
Medan Platon närmade sig intet genom chorismos för att därefter förstå 
idéerna som ”absoluta objekt”, närmade sig Husserl frågan genom epochén 
för att sedan återföra den till subjektet.  

Även om Patočka inte till fullo utvecklar alla begrepp som introduceras i 
dessa tidiga texter ger de alltså trots detta en viktig ingång till hans 
efterföljande analyser. Många av de begrepp som har introducerats i detta 
kapitel återkommer nämligen genom hela författarskapet och kommer att 
stå i centrum i de kommande kapitlen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 
104 Filip Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, s. 49. 
105 Pierre Rodrigo, ”Negative Platonism and Maximal Existence in the Thought of Jan 
Patočka”, i Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology, red. Erika Abrams & Ivan 
Chvátik (Dordrecht: Springer Verlag, 2011), s. 87.  
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KAPITEL 2 
Världen i dess helhet 

Patočkas tidigare reflektioner kring filosofins, politikens och historicitetens 
sammanflätning i och genom frihetens negativitet, leder honom från 1950-
talets slut och framåt till en fördjupad analys av hur denna negativitet bör 
förstås fenomenologiskt. Patočkas a-subjektiva fenomenologi kretsar nämligen 
kring frågan om vad frigörelsens omskakande negativitet innebär för den 
mänskliga existensen och kring frågan om hur man ska förstå den värld som på 
en och samma gång går förlorad och återupptäcks genom den.1 Precis som 
var fallet i hans tidigare kritik av humanismen, leder också hans oavbrutna 
insisterande på betydelsen av omskakningens negativitet till ett problema-
tiserande av subjektsbegreppet – både inom och utanför fenomenologin.   

Patočkas a-subjektiva fenomenologi är i denna mening helt central för 
hans politiska tänkande.2 Dessa analyser destabiliserar nämligen idén om 

— 
1 De huvudsakliga texterna i vilka Patočka tematiserar frågan om en a-subjektiv feno-
menologi är två artiklar som han författade 1970 och 1971: ”Der Subjektivismus der 
Husserlchen und die Möglichkeit einer ’asubjektiven’ Phänomenologie” (hädanefter för-
kortad som MAP) och ”Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer 
asubjektiven Phänomenologie” (hädanefter förkortad som FAP). Vid sidan av dessa två 
artiklar är också artikeln ”Epoché und Reduktion – Einige Bemerkungen” (hädanefter 
förkortad som ER) central. Denna artikel publicerades första gången 1975. Alla tre artik-
larna är skrivna på tyska och återfinns i Ausgewählte Schriften: Die Bewegung der 
menschlichen Existenz, red. Klaus Nellen, Jiri Němec & Ilja Šrubař (Stuttgart: Klett-
Cotta, 1991). Här måste man också nämna Patočkas efterord till den tjeckiska nyutgåvan 
av hans habilitationsarbete Den naturliga världen som filosofiskt problem. I detta efter-
ord, som publicerades tillsammans med nyutgåvan 1970, presenterar Patočka dels sin 
kritik av det tidigare habilitationsarbetet, men stakar också ut riktningen mot den a-sub-
jektiva fenomenologin. Denna text förkortas hädanefter som PSM. Tematiken finns dock 
närvarande i en rad texter och anteckningar från 1960-talets början och fram till 
Patočkas död 1977. De mest centrala anteckningarna, merparten författade på tyska, 
finns utgivna i volymen Vom Erscheinen als solchem – Texte aus dem Nachlaß, red. 
Helga Blaschek-Hahn & Karel Novotný (München: Verlag Karl Alber, 2000). Hädanefter 
förkortad som EAS.  
2 Patočkas a-subjektiva fenomenologi har visserligen rönt en hel del uppmärksamhet i 
receptionen av hans verk, men utan att den politiska dimensionen av denna del av hans 
författarskap har analyserats närmare. Detta är problematiskt eftersom hans a-subjektiva 
fenomenologi är helt central för hans politiska tänkande och eftersom hans politiska 
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subjektet på ett sätt som tillåter honom att tematisera den politiska 
dimensionen av den mänskliga tillvaron. Det är annorlunda uttryckt först 
genom att subjektet destabiliseras som frågan om existensens frigörelse blir 
möjlig att ställa och som den mänskliga existensens samexistens med andra 
kan analyseras – vilka tillsammans bildar de två huvudsakliga frågorna i 
Patočkas politiska tänkande. Anledningen till detta är att subjektsbegreppet 
enligt Patočka omöjliggör en tematisering av det sätt på vilket den mänsk-
liga existensen alltid redan är betagen av världen och införlivad i en sam-
existens med andra. Subjektet skymmer således snarare än uppdagar män-
niskans världslighet och samexistens.  

Denna kritik av subjektet sker under samma tid som Patočka börjar 
avlägsna sig från den husserlianska fenomenologi som stod i centrum för 
hans tidigare texter. Många av de begrepp som han själv hade tematiserat 
tidigare, inte minst i habilitationsarbetet Den naturliga världen som filo-
sofiskt problem, blir nu föremål för en allt häftigare kritik. Det som han 
framförallt kritiserar i dessa texter är Husserls förståelse av subjektet. Men 
även om Husserl stundtals är den tydligaste måltavlan för denna kritik är 
det en kritik som i ännu högre grad riktar sig mot den rationella-politiska 
ordning som har subjektet som sin grund och som understöder en uppfatt-
ning av världen som en summa av närvarande givenhet. Innan vi vänder oss 
till Patočkas explicita försök till att utveckla en a-subjektiv fenomenologi, 
och innan vi vänder oss till hans kritiska analyser av Husserls fenomenologi, 
är det därför viktigt att först teckna den politiska och historiska bakgrund 
mot vilken detta försök svarar.   

Kritiken av cartesianismen 
Moderniteten kännetecknas enligt Patočka av en tvåfaldig och parallell 
utveckling av subjektivism och objektivism. Dess utmärkande drag är en 
förminskning av erfarenheten till närvaro och givenhet, och en förminsk-
ning av erfarenheten som vilar på det transparenta och förment orubbliga 
subjektet som sin grund. I Patočkas tidigare texter talar han framförallt om 

 
tänkande är en fundamental del av hans a-subjektiva fenomenologi. Med detta sagt, åter-
finns den tydligaste receptionen av Patočkas a-subjektiva fenomenologi i Frankrike. Här 
kan man exempelvis nämna Renaud Barbaras studie L’Ouverture du monde: Lecture de 
Jan Patočka och Émilie Tardivels avhandling La liberté au principe: Essai sur la philo-
sophie de Patočka, samt antologin Jan Patočka: phénoménologie asubjective et existence, 
red. Renaud Barbaras (Paris: Mimesis, 2007). På engelska finns också antologin Asubjective 
Phenomenology: Jan Patočka’s Project in the Broader Context of his Work, red. Ivan 
Chvatík, Ľubica Učník & Anita Williams (Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2015).  
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detta i termer av positivism och humanism, men i sina senare texter tema-
tiserar han det i relation till något som han betecknar som modernitetens, 
och fenomenologins, ”cartesianism”.  

Även om cartesianismen i fråga har sin historiska upprinnelse i 
Descartes tänkande är Patočka samtidigt tydlig med att den inte går att 
likställa med Descartes filosofi – i alla fall inte på något entydigt sätt. Car-
tesianismen är snarare, som han uttrycker det i artikeln ”Karteziánství a 
fenomenologie” (”Cartesianismen och fenomenologin”), en ”sammanfat-
tande benämning” på en särskild aspekt av den vetenskapliga anda som 
uppstår under 1600-talet och vars följder vi lever med än i dag.3 Denna 
vetenskapliga anda kan, skriver Patočka, karakteriseras som en rörelse mot 
en allt högre grad av formalisering i vilken formen snarare än innehållet står 
i centrum.4 På basis av den här formalismen uppträder vetenskapen som en 
”dominerande kunskap” (Herrschaftswissen i Max Schelers mening) som 
lägger emfas på såväl prediktion och retrodiktion som på mekanism och 
konstruktion, och som genom dessa procedurer förmår behärska och styra 
över naturen och över människor.5 Den här formella konstruktionen leder i 
sin tur till en specialisering av vetenskapen och till en specialisering som 
vilar just på möjligheten av att transponera verkligheten till matematiska 
och formella scheman och detta även där en sådan transponering egentligen 
inte är möjlig – såsom exempelvis inom filologin eller historievetenskapen.6 
Erfarenheten, vare sig vi studerar den naturvetenskapligt, filosofiskt eller 
historiskt, reduceras till data utifrån vilka verkligheten sedan ska pusslas 
samman och konstrueras.  

Den här obegränsade matematiseringen av erfarenheten var enligt 
Patočka något som fick sin första form under antiken och då hos tänkare 
som Demokritos och Leukippos, men det var, konstaterar han, först Descar-

— 
3 Jan Patočka, ”Karteziánství a fenomenologie”, i Sebrané spisy – Fenomenologické spisy 
II (Prag: Oikoymenh, 2009), s. 454. Hädanefter förkortad som KF.  
4 KF, s. 454. 
5 KF, s. 454. Max Scheler skiljer i sina skrifter mellan tre olika former av kunskap: herra-
väldeskunskap (Herrschaftswissen), bildningskunskap (Bildungswissen) och frälsnings-
kunskap (Erlösungswissen). Begreppet herraväldeskunskap syftar på de positiva veten-
skaperna och deras strävan efter att uppnå praktiska mål. Men det är också en form av 
kunskap som har en politisk funktion i det att den understöder en specifik maktposition, 
dels för att den leder till ett herravälde över naturen, men också för att den leder till ett 
herravälde över människans ”inre” själsliv. Det är också i just den här dubbla bemärkel-
sen av ett yttre och ett inre herravälde som begreppet blir viktigt för Patočkas analyser. 
För Max Schelers analys av kunskapens olika former se: Max Scheler, Die Formen des 
Wissens, i Max Scheler – Späte Schriften (Berlin: Bouvier Verlag, 2008). 
6 KF, s. 455. 
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tes som demonstrerade dess ”universella användning” och det var först 
Galilei som praktiserade den.7 För att förstå den här utvecklingen kan man 
naturligtvis luta sig mot socioekonomiska faktorer som på olika sätt under-
stödde och möjliggjorde dess framväxt, men den omvälvning som den 
vetenskapliga revolutionen utgjorde kan, understryker Patočka, ”inte redu-
ceras till ’objektiva’ faktorer”.8 Tvärtom måste man förstå den här utveck-
lingen som en genomgripande förändring av människans förståelse av ”det 
som är”, som en radikal förvandling av människans relation till världen.9 
Det som inträffade under 1600-talet var alltså inte bara en förändring av 
naturvetenskapens sanningsanspråk, utan en förändring av sanningen själv. 
Det är också av den här anledningen som Patočka benämner detta car-
tesianism. För även om cartesianismen inte går att likställa med Descartes 
är det likväl i Descartes tänkande som man finner det tydligaste uttrycket 
för den här förändringen av sanningen.10 Om man vill förstå Descartes 
betydelse för vetenskapen och för filosofin kan man därför inte, konstaterar 
Patočka, begränsa Descartes påståenden till ett garanterande av medvetan-
dets självvisshet, utan man måste förstå dem utifrån deras omvälvande 
betydelse för sanningen. Betydelsen av den cartesianska satsen cogito ergo 
sum ligger således inte i att denna sats är absolut säker, utan, skriver Pa-
točka, ”i att den är utgångspunkten för det tänkande inom vilket vissheten 
är sanningens väsen”.11 Det är den här omvandlingen av sanningen till 
visshet som utgör grunden för både modern subjektivism och objektivism. 
För även om Descartes inte använder begreppet subjekt är det, menar 
Patočka, trots allt Descartes som introducerar idén om subjektet i den 
moderna filosofin.12  

Begreppet subiectum är tillsammans med substratum en av de latinska 
översättningarna av grekiskans hypokeimenon och till en början hade 
begreppet subiectum framförallt betydelsen av substrat, ett underliggande 

— 
7 KF, s. 455. 
8 KF, s. 460. 
9 KF, s. 460. 
10 Patočka skriver exempelvis: ”Cartesianismen är inte på något sätt Descartes doktrin. 
Men icke desto mindre lutar den sig mot den som dess ontologiska fundament, oftast på 
ett omedvetet eller icke-klargjort sätt”. Se: EAS, s. 211.   
11 KF, s. 461. 
12 Jan Patočka, Aristote, ses devanciers, ses successeurs – Études d’historie de la philosophie 
d’Aristote à Hegel, övers. Erika Abrams, (Paris: Vrin, 2011), s. 388. Då det tjeckiska origi-
nalet inte har publicerats ännu, utan endast finns tillgängligt i manuskriptform på 
Patočka-arkivet, förlitar jag mig på den franska översättningen. Hädanefter förkortad 
som ASDS.   
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”något”. Övergången från substrat till subjekt i en modern mening sker 
enligt Patočka genom att en rad filosofer börjar förklara substratet i termer 
av ett ”medvetet varande”.13 I detta avseende var Tommaso Campanella 
paradigmatisk.14 Campanella förstår nämligen substratet såsom ett subjekt, 
inte bara som ett underliggande materiellt substrat, utan som ett subjekt 
som, genom att ”fullgöra sina sensoriska funktioner”, också träder i relation 
med andra ting.15 I och med Campanella förvandlas substratet således till ett 
”subjekt för perceptiva relationer – ett substrat inte bara för dess egna 
aspekter, utan även för de aspekter som tillhör de ting som det självt inte 
är”.16 Hos Campanella förblir detta dock endast en ofullständigt förklarad 
antecipation av subjektbegreppet. För att subjektet skulle kunna framträda i 
dess moderna skepnad var förvandlingen av sanningen till visshet nöd-
vändig. Skillnaden mellan ”de vacklande begreppen och den matematiska 
vissheten” gav, skriver Patočka, upphov till frågan om vad som är ”ovill-
korligt visst” – ett kriterium som endast subjektet kunde motsvara.17  

För att till fullo kunna förstå vad det är som Patočka syftar på här är det 
viktigt att först inskärpa vad ”matematisk visshet” innebär i den här kon-
texten. Till att börja med är det nämligen tydligt att Patočka, i likhet med 
det sätt på vilket Heidegger analyserar frågan i föreläsningsserien Die Frage 
nach dem Ding, inte talar om matematik i den snävare betydelse som vi 
vanligtvis lägger i ordet i dag.18 Det handlar inte om matematik som en 
specifik vetenskap som behandlar kvantitativa relationer mellan tal, utan 
om matematik i dess grekiska betydelse av lärande, om mathesis. Mate-
matiken syftar alltså inte i första hand på siffror eller tal, utan på en särskild 
ontologisk aspekt av det varande. Den matematiska aspekten av ett ting 
syftar, skriver Heidegger, på tinget ”i den mån som man kan lära sig det 
(sofern sie lernbar sind)”.19 Det som utmärker ett sådant lärande är att det 

— 
13 ASDS, s. 388. 
14 Tommaso Campanella (1568–1639) var en dominikansk teolog, filosof och poet. Han 
är mest känd för verket La città del Sole från 1602 i vilket han beskriver en kristen 
utopisk framtid som är strukturerad i enlighet med geometrins lagar.   
15 ASDS, s. 388. 
16 ASDS, s. 388. 
17 ASDS, s. 389. 
18 Martin Heidegger, Die Frage nach dem Ding – zu Kants Lehre von den transcenden-
talen Grundsätzen, GA 41 (Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1984). Patočka hänvisar 
visserligen inte till detta verk av Heidegger, men på basis av den förteckning över Pa-
točkas bibliotek som har upprättats efter hans död är det tydligt att han hade boken i sin 
ägo. Denna förteckning har emellertid inte publicerats ännu. Jag tackar Jan Frei vid 
Patočka-arkivet i Prag för jag har fått tillgång till dokumentet.  
19 Ibid., s. 71.  
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kretsar kring en kunskap om tingen som vi egentligen redan besitter. 
Heidegger förtydligar detta med en analys av det sätt på vilket vi lär oss 
använda ett bruksföremål, exempelvis ett gevär. När vi lär oss använda ett 
gevär, lär vi oss något som vi egentligen redan vet. Vi vet vad ett vapen är 
och hur ett gevär ser ut, vi vet vad det används till och hur det fungerar. När 
vi övar oss i att använda ett gevär, när vi tar vi det i beaktande, tar vi, som 
Heidegger uttrycker det, just det som vi redan vet om geväret i beaktande. 
Det egentliga lärandet är på så vis ett högst märkvärdigt tagande, ”ett 
tagande, i vilket den tagande endast tar det som han i grunden redan har”.20 
Det är också en sådan matematisk kunskap som står i centrum för Descartes 
filosofi och som enligt Heidegger karakteriserar den moderna vetenskapen. 
Det som kännetecknar den moderna vetenskapen och filosofin är nämligen 
att kunskapen om tingen inte längre har erfarenheten som sin grund, utan 
att denna kunskap är matematisk i den meningen att det är en kunskap som 
människan redan besitter – en kunskap som redan återfinns i människans 
medvetande. Den moderna matematiska kunskapen består i denna be-
märkelse, som Heidegger formulerar det, i ett utkast över tingens tinghet. 
Erfarenheten förvandlas på så sätt till att bli till ett experiment.21 Tingen 
bestäms nämligen i förväg på basis av utkast, det vill säga på basis av axiom 
och hypoteser som erfarenheten sedan måste rätta sig efter. Den matema-
tiska vissheten är, konstaterar Patočka själv, ”en visshet som inte kommer 
’utifrån’, utan en visshet som är konstaterad i den rena reflektionen”.22 Det 
är just en sådan visshet som står i centrum för Descartes tänkande. 
Descartes söker nämligen efter en första grundsats, ett första axiom, som all 
annan kunskap ska vila på. Det cartesianska tvivlet handlar alltså inte om 
något slags skepticism, utan Descartes måste bli till en tvivlare, som 
Heidegger formulerar det, ”eftersom han fastställer det matematiska som 
absolut grund”.23 Denna grund ska vara absolut i den bemärkelsen att den 
måste vara den första grundsatsen, det på vilket all annan kunskap ska vila. 
Den ska vara subjekt (hypokeimenon) – det som ligger till grund för allt 
annat varande.  

Det är på den här punkten som det moderna subjektsbegreppet enligt 
Patočka föds. Det som tidigare var anima, den begreppsliga arvtagaren till 
grekiskans psyche, bereder nu plats åt medvetandet (mens) som genom det 
metodologiska tvivlet är absolut säkerställt och visst. Subjektet är med andra 
— 
20 Ibid., s. 73.  
21 Ibid., s. 95.  
22 KF, s. 461. 
23 Martin Heidegger, Die Frage nach dem Ding, s. 104.  
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ord inte längre bara en medveten substans, som det enligt Patočka var för 
exempelvis Campanella, utan den medvetna substans som kan motsvara det 
kriterium på sanning som den matematiska vissheten ställt upp. Subjektet 
motsvarar emellertid inte bara detta kriterium, utan blir från och med 
Descartes och framåt till den absoluta grund på vilken all annan kunskap 
vilar – till just kriteriet för all kunskap. Descartes sats om cogitot handlar 
därför inte, understryker Patočka, om varat, utan om sanningen, och inte 
bara om omdömenas sanning, utan ”om det hos tingen som uppenbarar att 
de är och vad de är”.24 Tingens sanning står nämligen att finna i en mate-
matisk visshet och i en visshet som har människans medvetande som sin 
hemvist. Människan blir till sanningens plats och det i relation till vilket alla 
andra ting uppställs som objekt. Förståelsen av den mänskliga existensen 
som ett subjekt och förståelsen av naturen som ett objekt ståendes framför 
människan vilar i denna mening båda på en specifik historisk förståelse av 
sanningen som visshet.  

Det som denna förvandling av sanningen i slutändan ger upphov till är 
en oerhört framgångsrik matematisk formalism vars resultat enligt Patočka 
vilar på en kontroll över rörelsen. Den matematiska kontrollen av rörelsen 
är, understryker han, ”det som gör människan till härskare över naturen” i 
den meningen att naturen nu lyder under lagar som människan kan förut-
se.25 I detta avseende var Galileis utveckling av den matematiska fysiken 
avgörande.26 Till skillnad från den tidigare traditionen – som hade förstått 
rörelsen i kvalitativa termer och därigenom såsom något som undandrog 
sig matematikens språk – lyckades Galilei med det omöjliga: att matema-
tisera rörelsen. Problemet med erfarenhetens kvalitativa skillnader och 
förändringar hade, som även Husserl påpekar i Krisis, tidigare varit att de 
”inte var analoga med de rumstidsliga gestalterna”, att uppskattandet eller 
mätandet av dem inte hade någon motsvarighet i den ideala matematikens 
värld.27 Man kunde därför inte tala om en ”approximation” mellan sinnliga 
kvaliteter och deras ideala motsvarighet. Galileis stora upptäckt bestod 
emellertid i att han insåg omöjligheten av att avleda en matematisk för-
ståelse av rörelsen från dess kvalitativa framträdelser. I stället för att utgå 
— 
24 KF, s. 461. 
25 ASDS, s. 63. 
26 För en översikt över Patočkas analyser av Galilei se: Ľubica Učník & Ivan Chvatík, 
”Patočka on Galileo”, i The Phenomenological Critique of Mathematisation and the 
Question of Responsibility, red. Ľubica Učník, Ivan Chvatík & Anita Williams (Dor-
drecht: Springer, 2015).  
27 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Philosophie, i Husserliana VI (Haag: Martinus Nijhoff, 1976), § 9b, s. 31. 
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från erfarenheten som kunskapens källa hävdade han att den ”intellektuella, 
och till och med aprioriska kunskapen, är det enda sätt på vilket vi kan nå 
verklighetens väsen”: att dynamikens posse, som Alexandre Koyré har 
beskrivit det, endast kan ”bevisas utifrån dess esse”.28 Genom att reducera 
rörelsens kvalitativa mångfald till dess kvantitativa element – tid, sträcka, 
hastighet och acceleration – visade Galilei hur rörelsen kunde beräknas 
matematiskt oberoende av vår erfarenhet av den.29 Erfarenheten får således 
en helt ny betydelse. I stället för att vara kunskapens källa blir den nu till 
något som konstrueras utifrån matematiska lagar. Det finns därför inte 
längre plats för ”några antaganden, några tolkningar eller uttydningar av 
naturens mysterier”, utan med matematiken har man, understryker 
Patočka, ”alla faktorer på hand”.30  

Galileis revolution av fysiken vilade emellertid även den på en förståelse 
av sanning i termer av visshet. Det var endast på basis av en förskjutning av 
sanningens plats från erfarenheten till den matematiska vissheten, från 
erfarenheten till subjektets aprioriska kunskap, som Galilei enligt Patočka 
kunde ta det steg som ända sedan antiken hade betraktats som omöjligt. 
Följderna av den här revolutionen inom fysiken är naturligtvis oöverskåd-
liga. Från Galileis upptäckt löper en utveckling genom historien som fram-
gångsrikt och obevekligt har lyckats förklara erfarenheten i matematiska 
termer, oavsett vilken del av erfarenheten som har stått i fråga. Denna 
utveckling har förvisso burit med sig en rad positiva konsekvenser – något 
som Patočka själv är tydlig med. Problemet med fysikens matematiska 
förståelse av rörelsen är snarast att den har blivit till en metonymi för all 
rörelse, all förändring och för allt blivande i världen. Fysikens förståelse av 
rörelsen är med andra ord inte något som endast figurerar bakom veten-
skapens eller tekno-vetenskapens lyckta dörrar, utan något som har kommit 
att genomsyra hela vår erfarenhet. För Patočka har med andra ord den här 
utvecklingen inte bara haft epistemologiska konsekvenser, utan det är en 
historisk utveckling som i lika hög grad har haft politiska följder. Den 
kvantitativa och mekaniska metafysik som den moderna naturvetenskapen 
vilar på har nämligen lett till en förståelse av världen där allting går att 
likställa och värdera efter samma kalkyler, det vill säga till en värld utan 
kvalitativa skillnader. Därigenom existerar det också ett oupplösligt band 
mellan naturvetenskapens objektivism och kapitalismens framväxt: 
— 
28 Alexandre Koyré, ”Galileo and Plato”, i Journal of the History of Ideas, vol. 4, n° 4 
(1943), s. 423. 
29 ASDS, s. 382. 
30 ASDS, s. 383. 
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Det är ett paradoxalt faktum att mekanismens metafysik är tätt förbunden 
med en oväntad tillväxt av mänsklig makt, men att denna makt, istället för 
att göra människan mer tillfredsställd, mer till freds, i stället för att bara bli 
till ett medel för ett starkare liv, har lett till de mest utbredda historiska och 
sociala omvälvningarna. Det är endast mekanismens metafysik som har 
möjliggjort den moderna tidens typiska sociala fenomen, och då särskilt den 
moderna kapitalismen, som växer fram ur ett lika extremt objektivt förhåll-
ningssätt till mänskliga frågor, som underkastar de mänskliga villkoren en 
lika lagenlig kalkyl och som arbetar direkt med en mekanisk modell för 
mänskliga relationer.31  

Den paradox som Patočka beskriver här kan också omformuleras till en 
paradox gällande den moderna subjektivismen som sådan. I en tid när 
människan har blivit till sanningens riktmärke och när hennes makt 
utbreder sig över hela världen tycks hon nämligen paradoxalt nog försvinna 
från den på samma gång. Människan privilegieras samtidigt som meningen 
med hennes erfarenhet utrangeras som betydelselös. Detta är enligt Patočka 
något som är karakteristiskt för den rationalitet som föds vid detta 
historiska ögonblick, och som sedan kommer att utmärka allt större delar av 
det moderna samhället. Det är en rationalitet som återfinns i den moderna 
naturvetenskapen, men som också migrerar från vetenskapen in i den 
moderna teknologin och som sedan finner en naturlig hemvist i kapitalis-
men – en rationalitet som i vetenskapliga termer reducerar det varande till 
kausalitet och som i ekonomiska termer reducerar det till profitbringande 
instrumentalitet.  

Det här är också en av de mest avgörande följderna av att den mänskliga 
existensens rörelse, dess blivande, i och genom cartesianismen har likställts 
med en matematisk och objektivt bestämbar förändring. Den här utveck-
lingen manifesterar sig bland annat i förståelsen av den mänskliga existen-
sens handlande. Meningen med en specifik handling tenderar nämligen allt 
mer att reducerats till en fråga om avsikten bakom handlingen för att 
handlingen därigenom ska kunna inordnas i ett kausalt samband. Mänsk-
liga handlingar kan emellertid, påminner Patočka, sakna någon egentlig 
avsikt, de kan vara kontraproduktiva, och ändå vara meningsfulla. Hysteri-
kers och neurotikers patologiska beteende kan exempelvis sakna någon 
egentlig avsikt, men ändå ha en mening som går att förstå. När man avleder 
en handlings mening från dess bakomliggande avsikt underordnar man, 

— 
31 Jan Patočka, ”Přirozený svět a fenomenologie“, i Sebrané spisy – Fenomenologické spisy 
II (Prag: Oikoymenh, 2009), s. 209. Hädanefter förkortad som PSF. 
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skriver Patočka, ”meningen kausalitetens kategori”.32 Den här transpone-
ringen av en naturvetenskaplig idé om kausalitet och sanning till handlan-
dets sfär har emellertid även inverkat på vår förståelse av historien. Även 
om det ofta påpekas att Descartes själv ”inte hade någon förståelse för 
filologi och historia” genomsyras ”idén om en historisk kritik och det mo-
derna villkorslösa kravet på en rekonstruktion av det förflutna på urkunds-
basis” av Descartes anda.33 Visshetens sanningsanspråk gör sig med andra 
ord påminda även i historievetenskapen: historiska händelser förklaras i 
termer av en kausal följdverkan som ska styrkas av ”objektiva” urkunder. I 
denna mening är upplysningens historiografi, som Patočka skriver, en 
”väsentlig del av cartesianismen”.34  

Det huvudsakliga problemet med cartesianismen är att det under moder-
niteten inte längre existerar något vars mening inte anses kunna återföras 
och förklaras i kvantitativa termer. Cartesianismen har annorlunda uttryckt 
blivit till en hegemonisk position som bildar den sista förklaringsinstansen 
för all form av mening. Detta visar sig inte minst i de dimensioner i exis-
tensen som enligt Patočka är de allra viktigaste vad gäller just meningens 
problematik, nämligen i det filosofiska tänkandet, i politiken och i synen på 
historien. Det filosofiska tänkandet reduceras under moderniteten till att bli 
till en historisk återstod och kuriositet (i alla fall om det inte kan tjäna 
vetenskapen), politiken karakteriseras av en ekonomisk rationalitet som 
premierar kvantitativa mått, effektiv styrning och likriktad konsumism och 
historien blir till en objektiv vetenskap som har naturvetenskapens 
kausalitet som sitt riktmärke. Detta sker samtidigt på basis av en paradoxal 
subjektivism i vilken subjektet separeras från världen för att kunna domi-
nera den. Människan förlorar därigenom sin världslighet samtidigt som 
hennes samexistens med andra framträder som något accidentellt i för-
hållande till subjektets natur. Samexistensen blir kort sagt till en fråga om 

— 
32 KE, s. 99. Övers. mod.  
33 KF, s. 455. 
34 KF, s. 455. Här kan man också tillägga att Patočkas kritik av den moderna historio-
grafin har många beröringspunkter med den kritik som Hannah Arendt formulerar i 
essän ”The Concept of History: Ancient and Modern”. Här beskriver Arendt hur den 
moderna synen på historien, som växte fram under 1800-talet, formades mot bakgrund 
av den vetenskapliga revolutionen på 15- och 1600-talen. Istället för att mäta sina san-
ningsanspråk mot den samtida naturvetenskapen – som redan hade börjat ifrågasätta 
idén om en helt och hållet ”objektiv” sanning, fri från mänsklig inverkan – blev den tidi-
gare vetenskapen, anakronistiskt nog, därmed till dess riktmärke enligt Arendt. Se: 
Hannah Arendt, ”The Concept of History: Ancient and Modern”, i Between Past and 
Future (New York: Viking Press, 1961).  
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intersubjektivitet i vilken man på olika sätt förleds till att betrakta sam-
existensen som något som måste konstitueras eller erövras av det ursprung-
ligen atomära jaget.  

Det är mot bakgrund av denna utveckling som Patočkas a-subjektiva 
fenomenologi måste förstås. För den a-subjektiva fenomenologin kan inte 
reduceras till en kritik av den idealistiska fasen i Husserls tänkande, utan är 
något som måste förstås utifrån den politiskt-rationella ordning som har 
subjektet som sin grund. Denna politiskt-rationella ordning ger sig till 
känna i åtminstone två bemärkelser. Till att börja med förstås det indivi-
duella subjektet och dess frihet som själva utgångspunkten för all politisk 
samexistens. Det är utifrån det individuella subjektet som det politiska 
kollektivet förstås och all form av samexistens som överskrider det som 
Patočka kallar för ”det slutna subjektet” utdöms som en auktoritär form av 
politik. Den moderna förståelsen av subjektet återspeglas emellertid också i 
det sätt på vilket den moderna nationalstaten verkar. Den är nämligen 
modellerad efter det moderna subjektet i den meningen att staten, som 
Patočka skriver, ”är identisk med det fria subjektet, det vill säga det subjekt 
som är slutet kring sig självt”.35 Det slutna subjektets logik visar sig däri-
genom också på en mellanstatlig nivå. Varje stat anses, likt det individuella 
subjektet, vara suverän och varje stat strävar också efter att befästa sig som 
en absolut suveränitet i förhållande till andra stater. Det är också den här 
förståelsen av subjektets och statens slutenhet som enligt Patočka ligger till 
grund för den imperialistiska strävan som återfinns i hjärtat av den mo-
derna nationalstatens själva struktur.36 Det slutna subjektets och den slutna 
statens struktur ger upphov till en utveckling i vilken dess strävan efter 
suveränitet också innefattar en strävan efter absolut suveränitet. Det är i 
denna mening som statens slutenhet paradoxalt nog ligger till grund för 
dess expansion. När den mänskliga existensen förstås såsom självinnesluten 
och när politiken modelleras efter samma mönster förstås annorlunda ut-
tryckt allt det som spränger subjektets ramar som något radikalt annor-
lunda och främmande. Men det är också just på grund av att andra män-
niskor betraktas såsom främmande som vår relation till dem kan instru-
mentaliseras. Det främmande förvandlas från olikhet till absolut skillnad på 
ett sådant sätt att det egna i det främmande och det främmande i det egna 
omintetgörs.  

— 
35 Jan Patočka, ”Duchovní základy života v naší době”, i Sebrané spisy II – Péče o duši II 
(Prag: Oikoymenh, 1999), s. 16.  
36 Ibid., s. 17.  
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Epochén och den fenomenologiska reduktionen 
Det är mot bakgrund av denna politiska situation som Patočkas a-sub-
jektiva fenomenologi växer fram. Utgångspunkten för dessa analyser är dels 
ett slags kritisk vändning bort från Husserls fenomenologi, men också en 
viss självkritik riktad mot habilitationsarbetet från 1936. I Den naturliga 
världen som filosofiskt problem hade Patočka föresatt sig att analysera den 
”naturliga världens” problematik i den sene Husserls efterföljd. Endast 
genom en fullständigt utarbetad analys av det transcendentala subjektet i 
dess kroppsliga, intersubjektiva och språkliga strukturer är det, menar den 
unge Patočka, möjligt att råda bot på den artificiella uppdelningen mellan 
vår erfarenhetsvärld och den värld som vi möter i naturvetenskaperna. När 
Patočka mot slutet av 1960-talet återvänder till dessa frågor i sitt efterord till 
den tjeckiska nyutgåvan av habilitationsarbetet är det emellertid just det 
transcendentala subjektet – det som tidigare hade presenterats som en lös-
ning på problemet – som Patočka är allra mest kritisk till. Han kan, skriver 
han nu, inte längre ”identifiera sig med den uppfattning av den fenomeno-
logiska reflektionen” som han företrädde 1936 och inte heller acceptera 
”den tolkning av den fenomenologiska reduktionen” som han tidigare hade 
argumenterat för.37 Subjektet kan nämligen inte vara en ”lösning” på de 
problem som den cartesianska moderniteten står inför av den enkla 
anledningen att idén om subjektet vilar på samma grund som de problem 
mot vilka den ska svara. Moderna idealistiska filosofier, som exempelvis 
Husserls, kan, understryker Patočka, ”inte kollidera med det som de mot-
sätter sig eftersom de i verkligheten opererar på samma grund”, de kan ”inte 
skaka om något som står på samma grund som de själva och som, dess-
utom, genomsyrar vårt livs struktur från alla håll”.38 Om det ska vara möjligt 
att övervinna modernitetens objektivism måste det ske i och genom en 
destabilisering av just den grund som den vilar på – i och genom en desta-
bilisering av subjektet som sådant.  

Detta innebär emellertid inte att Patočka på något sätt vänder sig bort 
från fenomenologin, utan snarare att fenomenologin enligt honom måste 
förnyas. Fenomenologin måste förnyas och intensifieras i den meningen att 
den på nytt måste vända sig till den filosofiska frågan om framträdandet 
som sådant; till den fråga som fenomenologin enligt Patočka till viss del har 
glömt bort. Det som står i centrum för Patočkas tänkande under 1960- och 
70-talet är därigenom, som han själv skriver, ett försök till en radikalisering 
— 
37 PSM, s. 197. 
38 KF, s. 462 



2 - VÄRLDEN I DESS HELHET 

91 

av fenomenologins ledande princip: ”ett försök till en förnyelse av ’till 
sakerna själva’”.39 För att detta ska vara möjligt är det emellertid nödvändigt 
att på nytt undersöka och problematisera själva tillträdet till framträdandet, 
det vill säga fenomenologins metodologiska tillvägagångssätt. Det handlar 
kort sagt om ett försök att problematisera den fenomenologiska epochén. 

I Fenomenologins idé beskriver Husserl fenomenologins kunskapsteo-
retiska syfte utifrån dess uppgift ”att klarlägga kunskapens och kunskaps-
föremålslighetens väsen”.40 Dess ”positiva uppgift” är således att lösa de 
problem som rör ”korrelationen mellan kunskap, kunskapsmening och 
kunskapsobjekt” genom att undersöka det som utgör kunskapens väsen.41 
Genom att fullgöra en sådan uppgift är emellertid fenomenologin på sam-
ma gång en kunskapskritik, närmare bestämt en kritik av vår ”naturliga 
kunskap”. Den naturliga kunskapen, vare sig vi talar om vår vardagliga kun-
skap eller om den kunskap som naturvetenskaperna frambringar, är näm-
ligen en kunskap som fortsätter att alstras på ett självklart och oproblema-
tiserat sätt utan att frågan om kunskapens väsen någonsin ställs. Husserl 
menar att den här kunskapen är naturlig eftersom den alstras i något som 
han kallar för den ”naturliga inställningen”. Det är inom den här inställ-
ningen som vi lever våra vardagliga liv. Här möter vi kontinuerligt en 
objektiv värld i vår omgivning som vi håller för sann och betraktar som 
oproblematisk – vare sig vi talar om andra människor eller om ting. I vår 
vardag finner vi helt enkelt ingen anledning att betvivla vår omgivnings 
objektivitet, men inte heller någon anledning att ifrågasätta hur denna 
objektivitet egentligen är konstituerad, utan vi lever våra liv i och genom ett 
slags ”naiv realism”. Det är emellertid just frågan om hur den här objekti-
viteten egentligen är konstituerad som fenomenologin ämnar studera och 
besvara. Dels för att frågan om hur vår erfarenhet egentligen är uppbyggd 
allt som oftast lämnas obesvarad, men även för att naturvetenskapens 
sanningsanspråk har gett upphov till en uppspaltning av världen utifrån 
vilken vår erfarenhet endast framstår som en skuggbild av den sanna mate-
matiska och fysiska värld som naturvetenskapen studerar. Om fenomeno-
login ska kunna fullgöra sitt syfte, i såväl dess positiva som dess kritiska 
betydelse, måste den därför förse hela den naturliga kunskapens fält ”med 
tvivelaktighetens index”. Den måste, som en metodologisk förutsättning, 

— 
39 Jan Patočka, ”Was ist Phänomenologie”, i Ausgewählte Schriften – Die Bewegung der 
menschlichen Existenz (Stuttgart: Klett-Cotta, 1991), s. 425. Hädanefter förkortad som WP.  
40 Edmund Husserl, Fenomenologins idé, övers. Jan Bengtsson (Göteborg: Daidalos, 
1995), s. 63. 
41 Ibid., s. 62. 
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sätta hela detta kunskapsfält inom en tillfällig parentes för att därigenom 
kunna nå fram till kunskapens väsen.42 Fenomenologin får med andra ord 
inte använda sig av den ”naturliga inställningens” kunskap då det är just 
den här kunskapen som den strävar efter att grunda. Istället för att studera 
världen i dess redan konstituerade skick studerar fenomenologin det sätt på 
vilket denna värld visar sig för människan, dess framträdande.43 Detta inne-
bär likväl inte, som Husserl är noga med att understryka, att fenomenologin 
på något sätt skulle betvivla världens giltighet, utan endast att den som ett 
metodologiskt moment måste bortse från den. Det är det här metodologiska 
steget av suspension och parentetiserande som Husserl kallar för epoché.  

I Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi inskärper 
Husserl att epochén, bortkopplandet av den ”naturliga tesens” giltighet, 
måste begränsas. För om epochén fullgjordes i hela dess potentiella radi-
kalitet skulle det, noterar Husserl, ”inte längre återstå något område för 
omodifierade omdömen, än mindre då för en vetenskap, eftersom det då 
står oss helt fritt att modifiera varje tes och varje omdöme, liksom att paren-
tetisera varje föremålslighet om vilken ett omdöme kan fällas”.44 När all 
mening är ”bortkopplad” återstår det annorlunda uttryckt ingenting som 
fenomenologin kan ta som en grund för sin undersökning. För att fenome-
nologin ska kunna grundas som vetenskap kan den – konstaterar Patočka, 
genom att låna sin röst till Husserl – ”inte förbli i denna svävande frihet, 
utan måste ingå i en ny förbindelse”.45 Det är emellertid på precis den här 
punkten där epochéns ”svävande frihet” övergår till den fenomenologiska 
reduktionens grundande av fenomenologin som Patočka skiljer sig från 
Husserl.46  
— 
42 Ibid., s. 67.  
43 Begreppen framträdande och framträdelse är helt centrala för det fenomenologiska 
projektet. De stammar, historiskt sett, från Kants analyser i Kritik av det rena förnuftet. 
Patočka använder också genomgående det tyska begreppsparet Erscheinen och Erschein-
ung i detta sammanhang, vilket på svenska översätts med framträdande och fram-
trädelse. Denna översättning har, alltsedan den svenska översättningen av Kant, varit 
gängse.  
44 Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, s. 115 
45 ER, s. 418. 
46 Här måste man emellertid tillägga att distinktionen mellan epoché och reduktion eller, 
rättare sagt, mellan epochén och de fenomenologiska reduktionerna är svår att upp-
rätthålla i Husserls tänkande. I Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi 
är skillnaden mellan begreppen epoché och reduktion exempelvis nästintill utraderad. 
Men den skillnad som fortfarande kvarstår tycks framförallt bero på det faktum att 
epochén är ett åsidosättande eller en bortkoppling av den naturliga inställningen och av 
den naturliga inställningens vetenskaper medan reduktionerna snarare förstås som olika 
steg av ytterligare ”bortkoppling”. Reduktionerna är i denna mening bortkopplingar som 
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Den fenomenologiska reduktionen vilar på ett radikaliserande av det 
cartesianska tvivlet. I den svävande frihet som epochén har gett upphov till 
är det endast den cartesianska satsen dubito ergo sum som kan motstå 
epochéns negativitet. Det radikala tvivel som den cartesianska metoden 
leder fram till är nämligen ett tvivel inom vilket det endast är tvivlandet 
självt som kan upprätthållas som apodiktiskt sant. Genom det metodo-
logiska tvivlet kan vi med andra ord åtminstone säkerställa det faktum att 
den tvivlande akten och det subjekt som utför den existerar. Detta är inte 
heller något som Patočka vänder sig mot. Satsen dubito ergo sum är, som 
han skriver, sann.47 Han betvivlar således inte tvivlets giltighet, utan det han 
vänder sig mot är snarare det resultat som Husserl härleder ur detta tvivel. 
Husserl sammanfattar detta ”resultat” med att skriva: 

Varje intellektuell upplevelse och varje upplevelse överhuvudtaget kan 
medan den försiggår göras till föremål för ett rent skådande och fattande, 
och i detta skådande är den en absolut givenhet.48  

I och genom tvivlet har det enligt Husserl blivit tydligt att subjektet och dess 
upplevelser är otvivelaktigt sanna – att åtminstone tänkandets olika opera-
tioner motstår allt möjligt tvivel. Eftersom de är otvivelaktigt sanna kan 
också våra upplevelser av oss själva på en och samma gång utgöra en grund 
för fenomenologins analyser och studeras genom ett slags introspektivt 
skådande. Med begreppet upplevelse avser Husserl subjektiva förstaper-
sonsakter såsom jag tänker, jag varseblir, jag minns, jag fantiserar, jag fäller 
ett omdöme och så vidare. Tillsammans bildar sådana akter något som 
Husserl kallar för ”upplevelseströmmen”, ett slags kluster av olika subjek-
tiva akter som följer på varandra i ett tidsligt flöde.49 Det som den fenome-
nologiska reduktionen, och det metodologiska tvivel som den innefattar, 
uppvisar är att dessa akter är otvivelaktiga. Detta innebär dock inte att de 

 
sker inom ramen för epochén: de är ytterligare epochéer om man så vill eller konse-
kvenser av den första epochén, men epochéer som inte bara åsidosätter, utan som re-
ducerar i den meningen att de intensifierar och fördjupar den första epochén. Samtidigt 
finns det ett antal passager där Husserl talar om just nödvändigheten av att begränsa 
epochén och det är de här passagerna som Patočka tar fasta på. Förutom att reduktionen 
innebär just en reduktion av framträdandet enligt Patočka är det denna begränsning av 
epochéns radikalitet som han vänder sig mot. För det är endast genom att epochéns 
radikalitet har begränsats som reduktionerna är möjliga.  
47 EAS, s. 117. 
48 Edmund Husserl, Fenomenologins idé, s. 70. 
49 För Husserls definition av detta begrepp se: Edmund Husserl, Idéer till en ren 
fenomenologi och fenomenologisk filosofi, ss. 230-232. 
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föremål eller objekt som dessa upplevelser är riktade mot (exempelvis i 
varseblivandet av ett papper) också de är otvivelaktiga, utan endast att den 
upplevande akten som sådan är apodiktiskt säkerställd.  

Det som Patočka framförallt vänder sig mot i den här diskussionen rör 
skillnaden mellan begreppen framträdelse och upplevelse i Husserls feno-
menologi. För Husserl leder tvivlet nämligen inte bara till att det tänkande 
subjektet är otvivelaktigt, utan också till att subjektets upplevelser är säker-
ställda. För att fånga den här skillnaden kommer Husserl därför att tala om 
att tingen framträder för subjektet medan subjektet upplever sig självt.50 Till 
skillnad från tingens framträdelser som på grund av en rad faktorer, såsom 
exempelvis subjektets kroppsliga position i rummet, fluktuerar och är 
möjliga att betvivla är min upplevelse av mig själv och mina mentala akter 
otvivelaktig. Patočka vänder sig mot detta av två principiella anledningar. 
Till att börja med hävdar han att själva introduktionen av begreppet 
upplevelse bryter med fenomenologins incitament och princip, en princip 
som Husserl själv formulerade.51 Denna princip, ”principernas princip”, sta-
tuerar att den sista instansen för all kunskap är det givna ”men också endast 
inom de gränser med vilka det då är givet”.52 Fenomenologins syfte är 
annorlunda uttryckt att studera hur något ges och framträder för männis-
kan och när Husserl introducerar tanken att subjektet inte framträder för 
sig självt, utan upplever sig självt bryter han enligt Patočka mot sin egen 
princip. Den andra anledningen till Patočkas kritik består i ett ifråga-
sättande av sanningsanspråket i en introspektiv självreflektion. För Husserl 
kan nämligen subjektets upplevelser studeras introspektivt: när jag exem-
pelvis tänker på ett träd är mitt tänkande om trädet otvivelaktigt sant enligt 
Husserl (vilket, som sagt, inte innebär att trädet i sig är otvivelaktigt) och 
denna tänkande akt är också något som jag kan studera introspektivt. 
Patočkas kritik rör inte möjligheten till en sådan introspektion, utan Hus-
serls anspråk på att en sådan introspektion kan uppvisa strukturer som är 
apodiktiskt givna. Upplevelserna är enligt Patočka apodiktiskt givna i den 
bemärkelsen att upplevelsen i dess utförande, i exempelvis ”jag tänker”, är 
absolut säker. Detta innebär dock inte, understryker Patočka, att det är en 
— 
50 Husserl är själv väldigt tydlig på den här punkten. I Logiska undersökningar skriver 
han exempelvis: ”Förnimmelserna liksom de akter som ’uppfattar’ eller ’appercepierar’ 
dem upplevs härvid, men de framträder inte föremålsligt; de blir inte sedda, hörda, varse-
blivna med en eller annan ’mening’. Föremålen å andra sidan framträder, de varseblivs, 
men de upplevs inte”. Edmund Husserl, Logiska undersökningar band III, övers. Jim 
Jakobsson (Stockholm: Thales, 2002), § 14, s. 63.  
51 FAP, s. 30. 
52 Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, s. 100.  
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kunskap som överskrider denna säkerhet. Det innebär annorlunda uttryckt 
inte att upplevelsens struktur och innehåll som sådan är säkerställd. I 
relation till det tidigare citatet av Husserl, skriver Patočka:  

Man måste fråga sig vad ”absolut given” betyder här, om det endast betyder 
”absolut säker” eller ”ursprungligt given”. Den första möjligheten är säker-
ställd, men det behöver inte innebära en kunskap som överskrider detta 
”att”; den andra möjligheten är säkerligen falsk eftersom jag reflexivt be-
griper tänkandet som ett objekt medan det ursprungligen är ett utförande.53  

Problemet är, fortsätter Patočka, att det som man genom en sådan intro-
spektiv reflektion egentligen begriper är ”det varseblivna, det erinrade 
osv.”.54 Man möter med andra ord inte tänkandets utförande, dess proces-
suella karaktär, utan tänkandet eller subjektet som ett objekt för tänkandet. 
Tänkandet kan i denna mening aldrig möta sig självt annat än genom att 
objektivera sig självt – det kan aldrig begripa den process som tänkandet 
egentligen innebär. Patočka förstår nämligen inte den mänskliga existensen 
som en statisk närvaro, utan, som Renaud Barbaras har påpekat, som 
”något väsentligen dynamiskt, som en process av förverkligande eller full-
bordande”.55 Den här dynamiska strukturen hos den mänskliga existensen 
innebär emellertid på samma gång, fortsätter Barbaras, att ”distinktionen 
mellan en förkroppsligad givenhet och en oegentlig givenhet”, som är cent-
ral i Husserls fenomenologi, ”inte längre är relevant eftersom uppdelningen 
mellan närvaro och frånvaro är otydlig”.56 Den är otydlig eftersom män-
niskan inte närvarar inför sig själv. På grund av att existensen befinner sig i 
en ständig rörelse är dess närvaro i förhållande till sig själv på samma gång 
en frånvaro. Människans dynamiska struktur, hennes amplitud, innebär 
kort sagt att hon aldrig kan positioneras eller naglas fast genom en intro-
spektiv reflektion.     

Subjektets upplevda transparens är alltså ett felslut enligt Patočka. Det 
går inte att fånga den här strukturen genom en introspektiv självreflektion 
eftersom ett sådant ”varseblivande av cogitationes med hjälp av en ’inre 
blick’ är en myt”.57 Det är en myt som vilar just på tanken att subjektet inte 
framträder; att subjektet till skillnad från framträdelserna skulle kunna 
närvara i originär och transparent givenhet. Patočka förnekar alltså inte det 

— 
53 EAS, s. 117.  
54 EAS, s. 118. Min kursiv. 
55 Renaud Barbaras, L’ouverture du monde, s. 55. 
56 Ibid.  
57 ER, s. 421 
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faktum att framträdandet alltid framträder för någon. Det han vänder sig 
mot är snarare idén om att denna ”någon” är tillgänglig ”i original genom 
en reflexiv blick”.58 Patočka betvivlar kort sagt inte tvivlets giltighet, utan 
tanken på att det uppvisar ett innehåll av upplevelser som också de är 
otvivelaktigt sanna. Egot i ego cogito är således säkerställt, men denna viss-
het innebär inte, som Patočka formulerar det, ”en visshet som rör inne-
hållet”. Det är tvärtom, fortsätter Patočka, ”endast en varavisshet utan varje 
innehåll” med undantag för en enda sak, nämligen att ”egot är det för vilket 
framträdandet träder fram”.59 Fenomenologin bör med andra ord inte sys-
selsätta sig med frågan om subjektets upplevelser eftersom dess ”innehåll” 
på intet sätt kan betraktas som säkerställt genom det metodologiska tvivlet. 
Dessutom är själva distinktionen mellan framträdelse och upplevelse något 
som enligt Patočka riskerar att få förödande konsekvenser för fenomeno-
login. Till att börja med leder en sådan distinktion till en ”otillfredsställande 
ontologi” i vilken det finns två arter av vara.60 Å ena sidan har vi med-
vetandet, eller subjektet, som är omedelbart och som låter annat framträda 
och, å andra sidan, har vi det reala som inte kan framträda av sig självt utan 
som endast kan framträda genom medvetandets förmedling. Detta innebär i 
sin tur att fenomenologin centreras allt för mycket vid subjektet och att den 
därmed utmynnar i en subjektiv idealism.  

Kärnan i Patočkas kritik av Husserl berör således det sätt på vilket reduk-
tionen återför frågan om framträdandet till subjektets upplevelser. Men det 
här innebär inte att fenomenologin i dess helhet måste omkullkastas. 
Husserls analyser har tvärtom visat att det är möjligt att tematisera fram-
trädandet på ett annat sätt och detta beror på att epochén, som Patočka 
upprepar i en rad texter, är möjlig även utan reduktionen.61 Om epochén 
lösgörs från reduktionen och om man frigör sig från tanken på att det 

— 
58 EAS, s. 112. 
59 FAP, s. 302. Denna kritik mot Husserls förståelse av introspektionen återkommer hos 
en rad filosofer i den fenomenologiska traditionen. Heidegger är på många sätt den som 
inleder den. I föreläsningsserien Grundprobleme der Phänomenologie från läsåret 1919–
20, skriver exempelvis Heidegger: ”Skåda! Men vad och hur!! […] ’Hur ser medvetandet 
ut?’ Det ser överhuvudtaget inte ut, eftersom det inte är något objekt”. Man återfinner 
också en liknande kritik hos bland andra Eugen Fink, José Ortega y Gasset och Michel 
Henry. För en intressant jämförelse dem emellan se: Hans Rainer Sepp, ”Patočka als 
Phänomenolog”, i Texte, Dokumente, Bibliographie, red. Ludger Hagedorn & Hans 
Rainer Sepp (Prag/München: Oikoymenh/Karl Alber, 1999), s. 29. För Heideggers kritik 
av introspektionen se: Martin Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie, i GA 58 
(Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1992), s. 151.  
60 ER, s. 420. 
61 Se exempelvis: ER, s. 423. 
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skulle finnas en upplevelse av subjektet vid sidan av framträdandet 
uppvisar nämligen epochén enligt Patočka framträdandets egen struk-
tur, det vill säga framträdandet som sådant. På den här punkten är det 
också tydligt att Patočka i en mening ligger närmare Heidegger än Hus-
serl. För det som Patočka syftar på med framträdandet som sådant berör 
något som han kallar för ”den fenomenologiska skillnaden” mellan just 
framträdandet som sådant och framträdelser.62 I likhet med Heideggers 
berömda insisterande på den ontologiska skillnaden mellan vara och 
varanden, mellan det ontologiska och det ontiska, hävdar Patočka att 
fenomenologin inte i första hand syftar till att studera partikulära fram-
trädelser, framträdelsen av ett hus, ett träd och så vidare, utan att dess 
fokus bör ligga på den struktur utifrån vilken partikulära framträdelser 
får sin mening. Denna struktur kommer Patočka att tala om dels som 
framträdandet som sådant, men också, och i ännu högre utsträckning, 
som världen i dess helhet.63 Det han syftar på är just den menings-
struktur som tematiserades i det föregående kapitlet, det vill säga den 
struktur som i förhållande till framträdelser är ett intet – en struktur 
som skänker alla framträdelser mening trots att den själv inte träder 
fram. Det är också detta som ligger till grund för stora delar av Patočkas 
kritik mot Husserl. När Husserl återför framträdandets struktur till 
subjektet privilegierar han en specifik framträdelse, det vill säga 
subjektet, framför frågan om framträdandet som sådant. Därigenom 
förväxlar Husserl, skriver Patočka, ”framträdandets struktur med struk-
turen hos en framträdelse” på ett sådant sätt att han genomgående ”letar 
efter ett absolut givet varande” istället för att söka efter ”det varandes 
givenhet”.64 Orsaken till det här misstaget har vi redan berört tidigare. 
Husserls misstag uppstår genom att han introducerar begreppet upp-
levelse för att förklara subjektets särart. Men om subjektet inte kan 
uppleva sig självt i Husserls mening, utan tvärtom, som Patočka kom-
mer att insistera gång efter annan, är en framträdelse bland andra finns 
det inget som motiverar dess priviligierade ställning.  

Detta innebär likväl inte att den mänskliga existensen på något sätt 
försvinner från analysen, tvärtom. Varje framträdelse är alltid och med 
nödvändighet ett framträdande för någon, men denna ”någon” kan inte 

— 
62 EAS, s. 63.  
63 Faktum är att dessa två begrepp blir till synonymer i Patočkas sena tänkande. Framträ-
dandet som sådant är nämligen, som han själv uttrycker det, ”det aprioriska världsfeno-
menet”. Se exempelvis: EAS, s. 125. 
64 EAS, s. 119. 
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studeras eller analyseras bortom den struktur av framträdande som den är 
införlivad i. Förskjutningen av fenomenologin från framträdelser till fram-
trädande innebär därigenom också en förskjutning av den mänskliga 
existensens position i analysen. Om man vill vinna tillträde till den mänsk-
liga existensen måste man – och det här är en punkt som Patočka ofta åter-
kommer till – studera den mänskliga existensen i och genom världen: man 
kan, skriver han, endast ”få syn på egot, eller rättare sagt synliggöra det, 
genom det med vilket det befattar sig, vad det projekterar och gör i just den 
fenomenella sfären”.65 I denna mening är den mänskliga existensen helt och 
hållet beroende av världen och inte något som går att lösgöra från den.66 
Självreflektionens förmenta sanningsanspråk är således inte bara problema-
tiska eftersom självreflektionen objektiverar existensens dynamik, utan även 
på grund av att det ”innehåll” som vi i och genom en sådan introspektion 
möter egentligen inte ”tillhör” medvetandet.67 Det tillhör inte medvetandet, 
utan hänvisar med nödvändighet bortom subjektets immanens mot den 
värld i och genom vilken människans existens utspelar sig.68  

På den här punkten kan man därför observera vissa slående likheter 
mellan det sätt på vilket Patočka förstår existensens nödvändiga världslighet 
och Heideggers analyser i Vara och tid. Likt Heidegger förstår Patočka den 
mänskliga existensen som alltid redan involverad i världen, som en i-värl-
den-varo som på intet sätt går att lösgöra från dess praktiska engagemang 
— 
65 MAP, s 283.  
66 Patočka kommer därför att insistera på att det är världen som är det primära skiktet 
för en fenomenologisk analys och inte subjektet. Stundtals går han så långt som att säga 
att världen, om man känner sig nödgad att fortsätta tala om ett subjekt, är det som i en 
semantisk mening är agens och inte subjektet. Han skriver exempelvis: ”Man skulle 
kanske kunna säga: men just världens framträdande och dess struktur, det är inget annat 
än subjektet självt! Nåväl, då har vi emellertid ett subjekt som inte framträder som ett jag 
eller som något som tillhör jaget, utan som framträder ’i’ tingen själva och med dem, 
som deras framträdelsekaraktär, och det är något fullständigt annorlunda än något som 
kan begripas genom reflektioner över akter osv. […] Den enda struktur som omfattar 
tingen och subjekten är dock världen själv, och därför kan vi förstå den som världs-
struktur”. För detta se: EAS, s. 123.  
67 ER, s. 421. 
68 Patočkas strävan efter att förskjuta och transponera fenomenologin från subjektet till 
världen innebär också att hans fenomenologi, i vissa avseenden, skulle kunna kallas för 
”minimal” i den betydelse som Dominique Janicaud har lagt i begreppet. Janicaud för-
står den ”minimala fenomenologin” som en fenomenologi som, å ena sidan, dekonstrue-
rar ”subjektets reflexiva kärna (som misstänks för idealism)” och som, å den andra, 
”initierar en återvändo till källorna för all fenomenologi som är värd sitt namn, näm-
ligen återupptäckten och ifrågasättandet av framträdandet i alla dess skepnader och for-
mer”. För Janicauds diskussion av detta se: Dominique Janicaud, La phénoménologie 
éclatée (Paris: Éditions de l’éclat, 1998), ss. 114-115.  
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och inblandning i världen. Den mänskliga tillvaron går inte, som Heidegger 
skriver, ”ut ur en inre sfär som den till att börja med är inkapslad i, utan i 
enlighet med sin primära varaart är den alltid redan ’därute’ hos ett varande 
påträffat i den alltid redan upptäckta världen”.69 Det är också just det 
faktum att den mänskliga existensen alltid redan är ”därute”, att den alltid 
redan är världslig, som Patočkas a-subjektiva fenomenologi syftar till att 
tematisera. Den a-subjektiva fenomenologin innebär därmed inte någon 
fullständig negation av subjektet, utan pekar vidare mot det faktum att den 
mänskliga existensen är konstituerad av dess negativitet – att den med nöd-
vändighet saknar något. Människan är inte ett självtillräckligt och trans-
parent subjekt som innehar någon självständighet bortom världen, utan är 
tvärtom alltid redan utsatt för den. Det finns därför inte någon givenhet av 
subjektet som inte är en med-givenhet med, och i relation till, världen. Jaget 
är, skriver Patočka sammanfattningsvis, ”aldrig givet, utan endast med-
givet”.70 Det finns ingen givenhet av jaget, egot eller subjektet som vore 
renad från världens förmenta transcendens, ingen upplevelse av subjektet 
som är frikopplad från världen, utan varje givenhet av det ”egna” är med 
nödvändighet alltid redan relaterat till det ”främmande”. Det är också det 
som epochén uppvisar. Epochén säkerställer alltså inte subjektet, utan visar 
tvärtom på den beroendeställning som den mänskliga existensen står i 
visavi världen.  

Problemet med Husserls förståelse av epochén och den fenomenologiska 
reduktionen kan således sägas bestå i att Husserl själv inte insåg radikali-
teten i sin egen upptäckt. Epochén möjliggör visserligen fenomenologins 
tillträde till framträdandets struktur, men endast om framträdandet inte 
reduceras till subjektet. Det är också på den här punkten som analogin 
mellan Husserls fenomenologi och det som Patočka tidigare diskuterade i 
termer av en positiv platonism ger sig till känna. Det som enligt Patočka 
utmärker Husserls tänkande är att han visserligen närmade sig den nega-
tivitet som är ursprunget till all givenhet, till alla framträdelsers mening, 
men att han, likt den metafysiska traditionen innan honom, inte förmådde 
analysera den annat än till priset av en objektivering av den. Patočka är 
också själv tydlig på den här punkten. Husserls förståelse av subjektet på-
minner, konstaterar han, ”om den positiva platonismen, skapelsen av en ny 
metafysisk ordning, en ny objektivitet, befriad från den relativitet och de 

— 
69 Martin Heidegger, Vara och tid, § 13, ss. 80-81.  
70 EAS, s. 99. 
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bristfälligheter hos det som man lämnar bakom sig”.71 I en och samma 
rörelse upptäckte Husserl annorlunda uttryckt epochéns svävande nega-
tivitet samtidigt som han förseglade den i subjektet och i ett subjekt som är 
befriat från den mänskliga existensens bristfällighet.  

Här måste man emellertid tillägga att Patočkas kritik av Husserl 
stundtals är orättvis och missvisande. Det beror inte minst på att Patočka är 
mycket selektiv i sin läsning av Husserl i dessa texter. Kritiken riktar sig 
nämligen uteslutande mot vad som brukar kallas för den idealistiska fasen i 
Husserls tänkande – en fas som till stora delar kretsar kring det första ban-
det av Idéer från 1913 – medan Husserls senare tänkande knappt diskuteras. 
I Krisis framträder exempelvis en delvis annorlunda bild, vilket inte minst 
blir tydligt genom att Husserl nu själv ställer sig kritisk till vissa av de 
idealistiska ståndpunkter som han hade försvarat tidigare.72 Mot bakgrund 
av de många volymerna i Husserls samlade verk (Husserliana) som nu har 
publicerats är det också tydligt att Husserl vidareutvecklade och förfinade 
sina tidigare analyser i en riktning som på olika sätt spränger ramarna för 
hans tidigare idealism.73 Många av dessa texter publicerades dock först efter 
Patočkas död och Patočka kunde därför inte följa det sätt på vilket hans 
tidigare lärare själv vidareutvecklade fenomenologin i en genetisk, och 
därigenom delvis a-subjektiv, riktning. Syftet med detta kapitel är dock inte 
att avgöra huruvida Patočkas kritik mot Husserl i alla avseenden är korrekt 
— 
71 Jan Patočka, ”Le ’point de départ subjectif’ et la biologie objective de l’homme”, övers. 
Erika Abrams, i Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine (Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers, 1988), ss. 171-172. 
72 När Patočka väl diskuterar Krisis är det också tydligt att han inte är lika kritisk mot 
Husserls sena tänkande som han är mot hans tidigare idealism. Patočka påpekar exem-
pelvis att Husserl nu inte längre lägger emfas på cogito och cogitationes i triaden ego-
cogito-cogitatum, utan ”oväntat nog” arbetar med begreppen ego och cogitata. På detta 
sätt undviker han den tidigare och, enligt Patočka, problematiska uppfattningen om sub-
jektet som genom en ”reflexiv” blickvändning originärt fattas i dess noesis, till förmån 
för en förståelse av subjektet, eller av egot, i dess ”jagvaro” och ursprungliga rörelse. Föl-
jande passage sammanfattar på många sätt Patočkas relation till Husserls senare tänkan-
de: ”Husserl måste alltså till slut ha genomskådat den subjektiva fenomenologin, även 
om han uppenbarligen inte hann samla sitt tänkande så till den grad att han kunde offra 
den idealistiska medvetandemetafysik som han fram till och med Krisis hade försvarat 
och som också innehöll den konstgjorda subjektiveringen av det fenomenella. Man 
kanske ska betrakta det som ett testamente från fenomenologins upphovsman att verk-
ligen genomföra denna katarsis av det fenomenella och därigenom återge fenomeno-
login meningen av ett utforskande av framträdandet som sådant, vilket kanske var den 
ursprungliga intentionen hos dess upphovsman”. Jan Patočka, MAP, s. 282.  
73 Detta gäller inte minst de så kallade ”C-manuskripten” i vilka Husserl utarbetade sin 
”genetiska fenomenologi”. Se: Edmund Husserl, Späte Texte über Zeitkonstitution 1929–
1934 – Die C-Manuskripte (Dordrecht: Springer, 2006).  
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eller ej – något som skulle kräva en egen avhandling – utan att förklara 
bakgrunden till hans a-subjektiva fenomenologi; något som endast låter sig 
göras i och genom kritiken av den husserlianska fenomenologin. Det som 
Patočkas kritik leder fram till är nämligen hans reflektioner kring epochéns 
specifika negativitet.  

Epochéns negativitet 
Reduktionen måste alltså lämnas åt sidan enligt Patočka, men för att vinna 
tillträde till världen är epochén fortfarande nödvändig. Epochéns suspen-
sion av tingen och framträdelserna frilägger nämligen den negativitet som 
världen utgör. För att kunna nå fram till världen i dess helhet, det vill säga 
till den struktur utifrån vilken de partikulära framträdelserna får sin me-
ning, måste dessa framträdelser överskridas. Därigenom återkommer sam-
ma tematik som Patočka introducerade redan i essän ”Negativ platonism”. 
Precis som var fallet i de diskussionerna handlar det nämligen om en analys 
av den negativitet som trots att den inte framträder är det på basis av vilket 
alla framträdande ting får sin mening.  

I essän ”Was ist Phänomenologie?” från 1975 påpekar dock Patočka att 
han inte längre förstår epochén som en ”negerande tetisk akt” i den 
betydelse som begreppet har i Husserls tänkande.74 För Husserl är epochén 
ett slags metodologiskt redskap som den reflekterande fenomenologen 
använder sig av för att kunna studera fenomenens givenhet. Epochén är i 
denna mening en akt som för stunden negerar den naturliga inställningens 
realistiska tes om världen. Det finns, menar Patočka, två huvudsakliga 
problem med en sådan förståelse av epochén. Till att börja med kan en 
sådan teoretisk suspension inte ”förverkligas utan begränsning”, det vill 
säga den kräver just ett sådant slags begränsning som Husserl i och med 
reduktionen inför.75 Om epochén är en del av en teoretisk metodologi, om 
den är en negerande tetisk akt, förstås den nämligen endast som ett första 
steg i den strävan efter en vetenskaplig grund som är teorins målsättning. 
För det andra leder en sådan förståelse av epochén till att den helhet som 
utgör världens och framträdandets struktur förstås som ett objekt för det 
reflekterande subjektet. Detta beror i sin tur på att epochén, förstådd som 
en tetisk akt, redan från början förutsätter att det finns en distans mellan 
människan och världen, en distans som gör det möjligt för subjektet att just 

— 
74 WP, s. 443.  
75 WP, s. 443.  
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parentetisera eller negera sina omdömen om den. Dessa problem med 
epochén, begränsningen av den och objektiveringen av världen som den för 
med sig, är enligt Patočka två sidor av samma mynt. Det som en sådan 
epoché inte förmår förklara eller analysera är nämligen världens negativitet.  

Epochén kan således inte förstås som en enkel negation av vår tes om 
världen eftersom vår relation till världen inte i första hand är teoretisk eller 
tetisk. Vi lever inte våra liv i och genom olika teser om världen som vi sedan 
kan negera eller ompröva i syfte att nå fram till en bättre, teoretisk, 
förståelse av den.76 Epochén är tvärtom, som Patočka uttrycker det, något 
som endast är möjligt på basis av ”intetgörandets erfarenhet”. Epochén 
förutsätter ”erfarenheten av detta svävande, det intetgörande som varje av-
visande (negativ) hållning vilar på som sitt ursprung”.77 Av denna anledning 
föreslår Patočka en läsning av Heideggers text ”Vad är metafysik?” från 
1929 som sätter den i dialog med Husserls förståelse av epochén. Även om 
Husserl med sin fenomenologi ”inledde” en rörelse som syftade till att 
övervinna ”logikens herravälde i filosofin”, ett herravälde som också har 
omöjliggjort någon tematisering av frågan om intet, förblev han enligt 
Patočka, genom att han förstod epochén som något som sätter ”general-
tesen” i den naturliga inställningen ur spel, trots allt bunden till en för-
ståelse av negativiteten som en negerande tetisk akt.78 Det som Heidegger 
försöker visa i ”Vad är metafysik?” är däremot att den negerande akten, som 
logiken förstår den, själv förutsätter en negativitet som befinner sig bortom 
logikens fält: att ”intet är mer ursprungligt än ’icke’ och negationen” (das 
Nichts ist ursprünglicher als das Nicht und die Verneinung).79 Vi har redan 
rört vid den här negativiteten i det föregående kapitlet. Det är nämligen just 
den negativitet som återfinns i den mänskliga friheten. Den mänskliga 

— 
76 Här kan man också tillägga att Patočka därigenom delar den kritik av Husserl som 
Heidegger framför i föreläsningsserien Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. Det 
som Heidegger bland annat vänder sig emot i dessa föreläsningar är att människan 
skulle leva sitt liv i och genom den naturliga inställningens ”tes” om världen och att hon 
därefter, i och med epochén, skulle kunna frigöra sig från denna. Den naturliga inställ-
ningen är, som Heidegger skriver, ”helt och hållet onaturlig” eftersom den vilar på en 
”väldefinierad teoretisk position”. Det ”naturliga” för människan är nämligen inte teore-
tiska positioner, utan en existens i vilken teoretiska positioner är något avlett i relation 
till tillvarons pragmatiska relation till sin omvärld. För Heideggers diskussion av detta 
se: Martin Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, i GA 20 (Frankfurt: 
Vittorio Klostermann, 1979), § 12, ss. 155-156. 
77 WP, s. 442. 
78 WP. s. 444. 
79 Martin Heidegger, ”Vad är metafysik?”, i Filosofin genom tiderna – 1900-talet, övers. 
Konrad Marc-Wogau (Stockholm: Bonniers, 1964), s. 370.  
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frihetens negativitet är emellertid inte en ”logisk” eller tetisk negativitet: det 
är inte en negativitet som är teoretisk, utan ”något” som vi erfar och ”något” 
som vi lever i och genom. Patočka själv talar om detta i termer av det sätt på 
vilket världen rör oss – det är en negativitet som ger sig till känna emotivt 
och inte intellektuellt. Även om den visar sig på olika sätt och i olika 
erfarenheter – Patočka talar, som sagt, om den i termer av såväl frigörelse, 
revolt, ångest och äckel – handlar det i samtliga fall om en erfarenhet av 
meningsförlust. Det är nämligen först när framträdelserna förlorar sin själv-
klara mening och blir problematiska för oss som framträdandet som sådant 
kan ge sig till känna. Det är endast när all tidigare mening upphör att vara 
giltig som framträdandets meningsgivande struktur kan träda fram.  

Dessa negativa erfarenheter och den meningsförlust som de innebär är 
emellertid endast möjliga eftersom den mänskliga existensen konstitueras 
av negativitet, oro och grundlöshet. Patočkas kritik av den logiska och 
tetiska förståelsen av intet riktar sig i denna bemärkelse i slutändan mot den 
subjektivistiska förståelsen av människan som misskänner eller nedvärderar 
grundlöshetens och amplitudens betydelse för människan. Människan kan, 
skriver Patočka, ”aldrig förstås som något helt och hållet ’positivt’, som ett 
ljus som närmar sig tingen och som klargör dem med sina ljusstrålar eller 
som ’konstituerar’ objektiviteten”.80 Den ”positiva” förståelsen av männis-
kan utesluter nämligen på förhand de erfarenheter av transcendens och 
frihet i och genom vilka världen i dess helhet ger sig till känna. Patočka 
konstaterar därför att: 

”Medvetandet” – även om man bortser ifrån att dess varaart förblir obe-
stämd eller till och med, om det begrips genom en inre självreflektion, är 
något konstaterat och förhandenvarande – förblir ett genomgående positivt 
varande som inte förmår ge upphov till något överskridande och därigenom 
inte heller något framträdande, inget utbrott av ”det är” i dess grundläggan-
de egendomlighet (kein Aufbrechen des ”es ist” in seiner grundlegenden Be-
fremdlichkeit herzugeben vermag).81  

Detta innebär emellertid också att erfarenheten har en annan valör för 
Patočka än den har för Husserl. Även om erfarenheten fortfarande står i 
centrum för Patočkas tänkande handlar det inte i första hand om en 
vardaglig erfarenhet av framträdande ting, vars intentionala konstitution 
fenomenologin på olika sätt kan studera, utan om en erfarenhet av det som 
den vardagliga erfarenheten många gånger täcker över, en erfarenhet av de 
— 
80 WP, ss. 448-449. 
81 WP, s. 449. 
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”gränssituationer” i vilka subjektet omskakas och rasar samman snarare än 
konstituerar eller konstitueras.82 Det är nämligen endast i och genom dessa 
gränserfarenheter och den meningsförlust som de medför som just den 
fenomenologiska skillnaden kan träda fram. Det är först när all mening 
raseras, när vi överskrider den givna meningen, som världen i dess helhet 
ger sig till känna för oss. Världen ger sig med andra ord endast till känna i 
och genom meningens omskakning. Det är endast när vår vardagliga 
erfarenhet rubbas och destabiliseras som världen manifesterar sig för män-
niskan som en frånvarande helhet. Världens struktur är visserligen alltid 
närvarande som en frånvarande struktur i den mänskliga erfarenheten, men 
det är endast i och genom dessa omskakande gränssituationer som världen 
ger sig till känna som sådan, det vill säga i dess negativitet. Den ger sig dock 
inte till känna genom att själv framträda. Om den gjorde det skulle den själv 
vara en framträdelse. Den ger sig tvärtom till känna som en frånvaro som 
framkallar såväl svindel som häpnad. Vi har redan rört vid detta begrepp 
tidigare, men i dessa texter från 1960- och 70-talet kommer Patočka att 
tematisera världen på ett sätt som delvis bryter med hans tidigare förståelse. 
Medan han tidigare betraktade världen som horisonternas horisont, i likhet 
med det sätt som Husserl analyserar begreppet, ställer han sig nu allt mer 
kritisk mot en sådan förståelse av världen.  

Världen som helhet och icke-individuation 
Patočkas förståelse av världen kan sägas vila på två till synes motstridiga 
tankegångar. Det som står på spel är nämligen dels en förståelse av världen i 
dess autonomi gentemot framträdelserna (en autonomi som är helt och 
hållet nödvändig om inte framträdandets struktur ska förväxlas med en 
specifik framträdelse) och dels en förståelse av denna autonomi som inte 
hypostaserar den till en nivå som är helt och hållet transcendent i relation 
till framträdelserna. Patočkas förståelse av världen vilar med andra ord på 
en fin balansgång mellan skillnad och identitet, på ett försök att tänka 
skillnaden som det samma utan att skillnaden stelnar till en åtskillnad, och 
utan att identiteten flyter ut i en odifferentierad enhet. Även om den här 
balansgången är svår att upprätthålla är den en förutsättning för att fenome-
nologins spekulativa moment inte ska övergå i en platt metafysik. Balans-
gången i fråga är en förutsättning för att världen varken ska försvinna från 

— 
82 Patočkas förståelse av existensens ”gränssituationer” och av de existentiella dimen-
sionerna av denna meningsförlust kommer att tematiseras senare i avhandlingen.   
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vår erfarenhetsvärld eller helt och hållet uppgå i vår erfarenhet av parti-
kulära framträdelser.  

Från och med 1960-talets slut och framåt förstår Patočka heller inte 
världen som en horisont, utan som något som är mer ursprungligt än 
subjektets horisontella erfarenhet. Patočkas analyser av världen under den 
här tiden sker därigenom i en allt närmare dialog med Eugen Finks tän-
kande.83 Det som Patočka och Fink på olika sätt tematiserar rör just frågan 
om världens negativitet – något som båda, på delvis olika sätt, anser att 
horisontbegreppet inte kan fånga.84 I Patočkas fall leder den här förnyade 
analysen av världen honom i ett första steg till en dialog med Kant. Världen, 
påpekar Patočka i sina anteckningar, är ”inte en horisont, det vill säga, ett 
oegentligt givenhetsmodus, utan omnitudo realitatis i en eminent me-

— 
83 Patočka och Fink var nära vänner alltsedan den tid som Patočka spenderade i Freiburg 
på 1930-talet och de höll kontakt med varandra brevledes fram till Finks död 1975. 
Denna brevväxling finns publicerad i: Eugen Fink & Jan Patočka, Briefe und Dokumente 
1933-1977 (München/Prag: Karl Alber/Oikoymenh, 1999). I ett brev från den 27 decem-
ber 1971 skriver Patočka följande uppskattande rader till Fink: ”Jag har på senare tid läst 
om nästan alla dina böcker och även om det finns många saker som jag inte kan förlika 
mig med så måste jag säga till dig Eugen att jag sällan har blivit så inspirerad som av 
denna omläsning och genomläsning. Denna kosmologiska ansats är på samma gång det 
mest radikala och övertygande som man kan tänka sig, mycket klarare och kanske frukt-
barare än Heideggers varatänkande […]”. Patočka hänvisar också ofta, både explicit och 
implicit, till Fink i sina senare arbeten. Den mest centrala texten är essän ”Weltganzes 
und Menschenwelt – Bemerkungen zu einer zeitgenössichen kosmologischen Ansatz” i 
vilken Patočka på ett uttryckligt sätt tematiserar sin förståelse av världen i relation till 
Finks tänkande. Vid sidan av denna essä tematiseras också Finks tänkande i det tjeckiska 
efterordet till Den naturliga världen som filosofiskt problem, i Patočkas arbetsanteck-
ningar samt i de Kätterska essäerna. För Patočkas essä, se: Jan Patočka, “Weltganzes und 
Menschenwelt – Bemerkungen zu einem Zeitgenössischen kosmologischen Ansatz”, i 
Ausgewählte Schriften – Die Bewegung der menschlichen Existenz. Hädanefter förkortad 
som WGMW. För en bra översikt över relationen mellan Patočka och Fink se: Françoise 
Dastur, ”Fink et Patočka: Deux conceptions de la liberté”, i Philosophie – Patočka et la 
question du monde (n° 118, 2013).  
84 Fink kommer själv att beskriva denna negativitet som världens dunkla trakt. Tingen 
framträder, skriver Fink, men framträdandet självt är inget ting och framträder således 
inte. Denna ”märkvärdiga och förvillande dunkelhet i framträdandets begrepp” kallar 
Fink för ”trakt” (Gegend). Världen är således inte horisonternas horisont, utan ”trakter-
nas trakt” (Die Gegend aller Gegenden überhaupt ist die Welt). Världen är den dunkelhet 
och det mörker som karakteriserar framträdandet som sådant. För Finks diskussion av 
detta se: Eugen Fink, Sein, Wahrheit, Welt – Vor-Fragen zum Problem des Phänomen-
Begriffs (Haag: Martinus Nijhoff, 1958), ss. 150-151. För en analys av Patočkas och Finks 
respektive förståelse av frånvarons och negativitetens betydelse för fenomenologin, se: 
Krystof Kasprzak, Vara – Framträdande – Värld. Fenomenets negativitet hos Martin Hei-
degger, Jan Patočka och Eugen Fink (Stockholm: Södertörn Philosophical Studies, 2017).  
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ning”.85 Dialogen med Kant sker i denna mening inte i relation till Kants ut-
tryckliga beskrivningar av världen i diskussionen om förnuftets antinomier, 
utan i relation till Kants förståelse av förnuftets ideal.  

I det tredje kapitlet av den transcendentala dialektiken i Kritik av det 
rena förnuftet analyserar Kant det som han kallar för det transcendentala 
idealet för tänkandet (prototypon transcendentale). Till att börja med, 
skriver Kant, är varje begrepp obestämt och underordnas därför ”bestäm-
barhetens grundsats”, det vill säga den grundsats som dikterar för tänkandet 
att ”av varje två predikat som är kontradiktoriskt motsatta varandra kan 
endast ett tillkomma begreppet”.86 Det transcendentala idealets första 
grundsats vilar med andra ord på motsägelselagen och är inget annat än en 
logisk princip för tänkandet. Varje ting är dessutom underordnat grund-
satsen om ”genomgående bestämning” som dikterar att ”något av alla möj-
liga predikat för ting måste tillkomma tinget när dessa predikat jämförs med 
sina motsatser”.87 Till skillnad från bestämbarhetens grundsats vilar denna 
grundsats inte bara på motsägelselagen: den betraktar inte bara förhållandet 
mellan två motstridiga predikat, utan även varje tings relation till den helhet 
av möjligheter, inbegreppet av alla möjliga predikat, som förekommer det. 
Det är utifrån den här samlade möjligheten som varje ting får sin 
bestämning; tinget får sin bestämning genom sitt deltagande i denna trans-
cendentala möjligvaro. Det transcendentala idealet för tänkandet före-
skriver således att man, för att få en fullständig kunskap om ett ting, också 
måste vinna en ”fullständig kunskap om allt som är möjligt och därigenom 
bestämma tinget jakande eller nekande”.88 Detta är emellertid endast ett 
ideal för tänkandet enligt Kant och alltså inte en helhet som vi kan nå fram 
till i dess konkretion. Det är endast en regulativ idé med vilken förnuftet 
reglerar användandet av förståndet och en regulativ idé som i sista hand är 
en idé om realitetens helhet: 

Om alltså den genomgående bestämningen grundas på ett transcendentalt 
substrat i vårt förnuft, vilket innehåller liksom hela det materialförråd som 
alla möjliga predikat för ting kan tas ifrån, så är detta substrat ingenting 
annat än idén om realitetens allt (omnitudo realitatis). Alla sanna förnekel-

— 
85 EAS, s. 106 
86 Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, övers. Jeanette Emt (Stockholm: Thales, 
2004), A  571/B 599. 
87 Ibid.  
88 Ibid. A 573/B 601. 
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ser är därmed ingenting annat än skrankor, vilket de inte skulle ha kunnat 
kallas ifall det oinskränkta (alltet) inte hade legat till grund.89 

Tingens bestämning beror med andra ord på deras inskränkningar av och 
från realitetens helhet och på inskränkningar som är ”förnekelser” av hel-
hetens möjligheter. Tingen bestäms annorlunda uttryckt som inskränkningar 
eller skrankor av den helhet av möjliga predikat som kan tillkomma dem. Det 
är också på den här punkten som Patočkas indirekta referens till Kant blir 
förståelig.90 Även om Patočkas förståelse av världen skiljer sig från Kants 
förståelse av det transcendentala idealet – särskilt vad gäller dess regulativa 
status – drivs han av ett liknande försök att tänka helhetens möjligvaro.  

Detta är inte minst tydligt i hans försök att besvara frågan om vad värl-
den egentligen är som ”varafenomen”. Världen är, skriver Patočka: ”Inte ett 
varande – intet-intet, differensen, negerandet av icke-varat, den bakgrund 
mot vilken det varande först är möjligt”.91 Till att börja med vittnar den här 
passagen om svårigheten att definiera världens negativitet. Intet är näm-
ligen inte ett varande, men det är heller inte ett intet i bemärkelse något 
menings- eller verkningslöst, utan den skillnad, eller differens, som upp-
träder i negationen av icke-varat. Uttryckt med en vokabulär som ligger 
närmare Kants, kan man därför säga att världen är inskränkandet eller 
negerandet av sig själv. Den är således, likt Kants beskrivningar av omnitudo 
realitatis, bestämd av sin möjligvaro, men av en möjligvaro som inte är 
något annat än sin egen negation. Det är genom att världen själv negeras 
och därigenom inskränks som de enskilda framträdelserna kan träda fram. 
De enskilda framträdelserna får sin mening av den helhet som världen ut-
gör, men för att de ska kunna framträda i sin singularitet, som just detta 
skrivbord, detta träd, denna människa, måste helheten träda tillbaka och 
inskränkas. Världen är således inte en regulativ idé för förnuftet, men den 
är heller inte det statiska inbegreppet av alla möjligheter, utan just den över-
gång som Kant beskriver i termer av helhetens ”skrankor”. Det är med 
andra ord i mellanrummet mellan helheten av alla möjligheter och inskrän-

— 
89 Ibid. A 576/B 604. 
90 Den här implicita dialogen med Kant lyser till stor del med sin frånvaro i receptionen 
av Patočkas tänkande. Dragoš Duicu uppmärksammar den visserligen i artikeln ”Le 
monde: équivoques et résolution dynamique”, men utan att egentligen tematisera be-
greppet omnitudo realitatis i någon större detalj. Detta är olyckligt, inte minst eftersom 
denna kantianska tematik ligger till grund för Patočkas dialog med Fink. För Duicus 
artikel se: Dragoš Duicu, ”Le monde: équivoques et résolution dynamique”, i Philosophie 
– Patočka et la question du monde, n° 118 (Paris: Minuit, 2013), ss. 56-57.  
91 EAS, s. 277. 
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kandet av den till specifika och enskilda möjligheter som världens rörelse 
utspelar sig.  

Det är denna kantianska tematik som står i centrum för Patočkas dialog 
med Fink i essän ”Weltganzes und Menschenwelt – Bemerkungen zu einem 
zeitgenössichen kosmologischen Ansatz”.92 Världen, konstaterar Patočka 
här, är inte ”en ’summa’ kontingenta ting, utan dessa är endast inskränk-
ningar” av den.93 Varje enskild inskränkning är visserligen kontingent, men 
”inskränkningen i allmänhet har inte kontingent karaktär”.94 Inskränknin-
gen av helheten är tvärtom en nödvändig del i varje kontingent fram-
trädelse, det är själva möjlighetsbetingelsen för att de ska kunna träda fram. 
Världens intetgörande rörelse har således inget positivt innehåll som före-
ligger likt en statisk storhet, men den har ett positivt resultat i det att dess 
rörelse bildar den helhet eller bakgrund inom och mot vilken framträdel-
serna kan träda fram. Världen konstitueras av en negativitet som – likt 
Patočka hävdade i sina tidigare analyser av negativiteten i essän ”Negativ 
platonism” – inte är ett minus, utan ett plus. Patočka kommer därför också 
att tala om relationen mellan världen och de enskilda framträdelserna med 
hjälp av Nicolaus Cusanus definition av gud såsom icke-annan (non-
aliud).95 Världen framträder inte själv och är heller inte, som Patočka 
skriver, ”individuerbar”, utan är icke-individuerad och ”indefinit”. Detta 
”indefinita” är dock inte, fortsätter Patočka, något ”ouppnåeligt absolut”, 
utan det är något som vi ständigt står i kontakt med, inte minst eftersom det 
möjliggör alla framträdelser.96 Det är också därför framträdandet som 
sådant är ”icke-annat” i förhållande till framträdelserna. Det ger sig till kän-
na i och genom varje framträdelse och är därför ”icke-annat” i förhållande 
till dem samtidigt som det fortfarande är skilt från dem. Denna skillnad 
består just i det faktum att världens struktur själv inte visar sig. Fram-
trädandet som sådant framträder inte som en framträdelse bland andra, 
— 
92 Här kan man också tillägga att det inte är av en slump som Patočkas dialog med Fink 
kretsar kring just Kants tänkande. Finks senare tänkande utspelar sig nämligen till stora 
delar i relation till Kants filosofi och, inte minst, i relation till Kants analyser av det 
transcendentala idealet. Finks dialog med Kant återfinns i ett flertal olika texter, men den 
presenteras som tydligast i föreläsningsserien Alles und Nichts – Ein Umweg zur Philoso-
phie, som Patočka också hade i sin ägo, se: Eugen Fink, Alles und Nichts – Ein Umweg 
zur Philosophie (Dordrecht: Springer, 1959).  
93 WGMW, s. 261.  
94 WGMW, s. 258. 
95 EAS, s. 92. För en klargörande diskussion av Cusanus förståelse av begreppet och 
Patočkas appropriering av det se: Filip Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, ss. 
61-63. 
96 EAS, s. 92.  
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utan manifesterar sig, som Patočka uttrycker det, på ett ”tvetydigt sätt”. Det 
ger sig, skriver Patočka, ”till känna som det som självt-inte-visar-sig” och 
som ”det tillkännagivande som i sitt sig-visande uppvisar sig-icke-visan-
det”.97 I allt som visar sig för människan, i varje framträdelse, ger sig med 
andra ord framträdandets struktur till känna, men endast på ett negativt 
sätt. Det finns visserligen en skillnad mellan världen och framträdelserna, 
men trots detta närvarar världen som ett sig-icke-visande i varje framträdel-
se. När något träder fram, träder, som Karfík formulerar det, ”den möjlig-
görande grunden själv tillbaka och förborgar sig samtidigt i de enskilda 
varanden som träder ut ur den – som dess non aliud”.98 Världen är kort sagt 
icke-annan eftersom den på en och samma gång skiljer sig från fram-
trädelserna och är det samma som dem. Världen är således negativ eftersom 
den inte själv framträder, men positiv i det att den låter annat framträda. 
Det är också i just den här bemärkelsen som Patočka förstår världen som en 
helhet. Världen är en helhet i det att den, i och genom dess dynamiska 
rörelse, innefattar just framträdandets negativa aspekt och dess positiva 
resultat. Den utgör, skriver Patočka,”framträdandets helhet i dess poler av 
förborgadhet och oförborgadhet”.99 Denna rörelse mellan förborgadhet och 
oförborgadhet förstår Patočka som en ontogenetisk rörelse i vilken enskilda 
ting framträder och individueras genom att särskilja sig, eller inskränkas, 
från världen i dess helhet. Av den anledningen kan inte världen förstås som 
ett statiskt inbegrepp av världsliga framträdelser, utan världen är alltid 
synonym med uppkomsten av världen. Den är ett blivande-värld i dess hel-
hetliga singulära mångfald.  

Världen är alltså inte något som stammar från människan, den är inte en 
horisont som har människan som sitt centrum, utan det är världen som 
konstituerar och karakteriserar människans existens. Det är också den här 
transponeringen av fenomenologin från subjekt till värld och från fram-
trädelse till framträdande som är grundvalen för det som Patočka anser vara 
den både möjliga och nödvändiga a-subjektiva fenomenologin. Vi har redan 
varit inne på frågan om fenomenologins negativitet och dess innebörd för 
Patočka, men i och genom Patočkas uttryckliga dialog med Finks tänkande 
får den här frågan en något annorlunda karaktär. Världen analyseras nu 
inte bara utifrån den fenomenologiska skillnaden mellan framträdande och 
framträdelser, utan också utifrån skillnaden mellan icke-individuation och 

— 
97 EAS, s. 160 
98 Filip Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, s. 63. 
99 EAS, s. 114. 
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individuation. I likhet med Fink kritiserar Patočka fenomenologin för att 
den i allt för stor utsträckning har ignorerat ”det varandes ursprungliga 
tillslutenhet” och därigenom förbisett ”den ursprungliga icke-individua-
tionen, det varandes dunkla natt”.100 Fenomenologin har varit alltför ensidig 
i sina analyser och beskrivningar av framträdelsers struktur. Den har foku-
serat på det redan individuerade varandet utan att egentligen ha tematiserat 
dess individuation från den icke-individuerade helhet som världen innebär. 
Det som står i centrum för Patočkas analyser här är med andra ord ett 
försök att tänka det sätt på vilket enskilda framträdelser individueras och 
singulariseras utifrån den icke-individuation som världen utgör. Patočka 
beskriver den här tankegången om världen genom att ta fasta på skillnaden 
mellan helhet och del: 

[Världen] delar allt och förbinder det på samma gång, den är en helhet som 
inte är sammansatt av delar och som inte är jämförbar med någon del, sam-
tidigt som den är helt innesluten i var och en av dem. Den är inte något 
varande ting och kan endast tematiseras genom de förbindelser med vilka 
delarna ingår i den.101   

Världen är som Patočka konstaterar i detta citat, ”innesluten” i varje fram-
trädelse. Det är också världens negativa delaktighet i de enskilda fram-
trädelserna som individuerar dem, det är icke-individuationens närvaro i 
delarna som på en och samma gång upprättar en kontakt mellan delarna i 
fråga och som därigenom också skiljer dem åt. Den här kontakten eller 
relationen mellan framträdelserna beskriver Patočka också som framträdel-
sernas kommunikation.102 Världens negativitet i de individuerade framträ-
delserna, den konstitutiva icke-individuationen i varje individuerad del, 
upprättar en kommunikation mellan framträdelserna som möjliggör deras 
med-framträdande. Detta med-framträdande är emellertid inte något attri-
but som skulle tillkomma framträdelsernas förmenta grundform, utan är 
tvärtom själva möjlighetsbetingelsen för deras framträdande. Ingenting 
framträder nämligen för och av sig självt, utan endast tillsammans med 
andra framträdelser i ett oavbrutet spel mellan singularitet och helhet: 

Varje ting får sin figur – avgränsar sig – blir till en individ i den mån det ur-
skiljer sig från andra. Detta blivande drar upp gränser gentemot andra ting, 
det är en definierande process, en formerande process. Denna definition 

— 
100 PSM, s. 239. 
101 PSM, s. 239. Min kursiv. 
102 PSM, s. 239. 
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sker visavi alla andra saker, alla är med-definierade. […] Tinget är inte bara 
”i sig självt”, utan i alla andra saker, det är sin avgränsande relation till 
helheten av det som är.103 

Hur vi än väljer att beskriva den här kommunikationen eller avgränsande 
relationaliteten i framträdandet är det tydligt att Patočka här på olika sätt 
försöker närma sig en förståelse av hur den fenomenologiska skillnaden 
verkar. Det är nämligen skillnaden mellan framträdande och framträdelser 
eller, om man så vill, skillnaden mellan helhet och singularitet som möjlig-
gör framträdelsernas framträdande och deras singulariserande individua-
tion. Det är skillnadens avskiljande och genomkorsande rörelse i varje 
framträdelse som konstituerar den helhet mot bakgrund av vilken all 
mening uppstår. Men det är också på basis av den här avgränsande rela-
tionaliteten som varje form av medvaro äger rum – vare sig det handlar om 
med-framträdelser eller om vår samexistens med andra. Varje ting är näm-
ligen, som Patočka uttrycker det, ”ett vara för andra”, såsom bestämda och 
individuerade ”är de alltid utanför sig själva i en annan miljö”.104  

På den här punkten blir det också tydligt varför Patočka insisterar på att 
framträdandet som sådant måste förstås i termer av världens helhet. Varje 
enskild framträdelse, framträdelsen av exempelvis ett träd, får sin mening i 
och genom dess relation till andra framträdelser. Trädet är endast menings-
fullt för oss i och genom dess relation till andra träd, till skogen i vilken det 
ingår, till motorsågar, avverkningsmaskiner och till träd i det förflutna som 
redan har avverkats eller till framtida träd som ännu inte har planterats. 
Detta slags med-framträdande är per definition obegränsat; världen i dess 
helhet är inte något som omsluter eller begränsar med-framträdandet, utan 
är snarare ett uttryck för en mångfald av referenser som ständigt korsar 
varandra och ger upphov till nya relationer. Denna mångfald och helhet 
existerar heller inte vid sidan av de enskilda framträdelserna: det är inte en 
transcendent domän, utan något som endast ”existerar” i och genom de en-
skilda framträdelserna. Varje enskild framträdelse ”innehåller” tvärtom hel-
heten på ett implicit sätt. Men för att den enskilda framträdelsen, det 
enskilda trädet, detta träd, ska kunna framträda i dess singularitet måste 
helheten dra sig undan – singulariteten möjliggörs med andra ord av hel-
hetens negativitet. Eller, annorlunda uttryckt: helheten inskränks på ett 
sådant sätt att det singulära trädet kan träda fram. Den här förståelsen av 

— 
103 Jan Patočka, ”Leçons sur la corporeité”, övers. Erika Abrams, i Papiers phénoméno-
logiques (Grenoble: Jerôme Millon, 1995), s. 114. Hädanefter förkortad som LSC.  
104 PSM, s. 312.  
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världens helhet bär förstås på en rad likheter med Husserls förståelse av 
världen som horisonternas horisont. Men till skillnad från Husserl förstår 
inte Patočka denna helhet som en subjektiv horisont. Horisontbegreppet 
svarar visserligen mot delar av vår erfarenhet av världen, men horisont-
erfarenheten är, som Patočka uttrycker det, ”inget annat än en konkret 
gestalt av det beslöjande avslöjande, genom vilken världen möjliggör vår 
erfarenhet”.105 Världen är ursprungligen den rörelse av inskränkning, eller 
”beslöjande avslöjande”, genom vilken enskilda ting träder fram. Horisont-
erfarenheten är visserligen en konkret gestalt eller manifestation av världens 
rörelse, men världens dynamiska givande går inte att inordna i en sådan 
meningsstruktur, utan dess gränser återfinns ”på randen av vår möjliga 
förståelse av det framträdande”.106  

Till skillnad från den moderna subjektivismen som endast tillerkänner 
det givna och ljuset någon betydelse, förstår Patočka därigenom världen 
som det mörker förutan vilket allt ljus vore omöjligt. Världen är det sig-
icke-visande som, genom att träda tillbaka och beslöjas i varje visande, 
möjliggör och avslöjar alla framträdelser. Appellen till mörkret bör därför 
inte förstås som ett uttryck för någon irrationell dimension i Patočkas 
tänkande. Det finns tvärtom en djup affinitet mellan världen och ljuset – 
något som Patočka ofta lyfter fram i relation till den semantiska närhet som 
orden värld (svět) och ljus (světlo) har på det tjeckiska språket – eftersom 
världens mörker i slutändan är en betingelse för allt ljus. Mörkret är den 
negativitet utifrån vilken all positivitet får sin mening: det är just det mörker 
som människan, på grund av sin transcenderande amplitud, alltid står i 
kontakt med. Detta mörker är därför inte något som befinner sig bortom 
ljuset, utan mörkret närvarar som ett sig-icke-visande i varje framträdelse, i 
varje ljus.107 Det är också frånvarons närvaro i varje närvaro, mörkret i varje 
ljus, som gör erfarenheten av världen i dess helhet omskakande för män-
niskan. I varje framträdelse finns det nämligen något som överskrider 
människans objektiverande strävan, något som undgår hennes kontroll: 
något som skakar om och destabiliserar våra försök till att finna en enhetlig 
och stabil grund för erfarenheten. Det är också den här förståelsen av 
världens drabbande och omskakande karaktär som i slutändan gör att 
Patočkas förståelse av världen skiljer sig från både Kants och Husserls ana-

— 
105 Jan Patočka, ”Die Selbstbesinnung Europas”, i Philosophischen Perspektiven (n° 20, 
1994), s. 255.  
106 Ibid. 
107 Jan Patočka, Tělo, společenství, jazyk, svět (Prag: Oikoymenh, 1995), s. 116. Hädan-
efter förkortad som TSS. 
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lyser. Även om det sker på delvis olika sätt förstår nämligen både Kant och 
Husserl världen utifrån det transcendentala subjektets förmåga att, i och 
genom sitt förnuft, närma sig det oändliga. Världen förstås som ett ideal 
eller en horisont som medvetandet närmar sig som en oändlig uppgift. 
Världens ”frånvaro” förvandlas i denna mening till potentiell närvaro för 
subjektets förnuft. Patočka, å andra sidan, betraktar inte världens frånvaro i 
termer av en möjlighet för förnuftet, utan tvärtom som en gräns för män-
niskans vetande, det vill säga som det mörker som mer än något annat 
vittnar om den mänskliga tillvarons ändliga och tragiska tillstånd.108 Mörk-
ret och frånvaron är visserligen själva möjlighetsbetingelsen för allt ljus och 
för all närvaro, men det är något som per definition undandrar sig männis-
kans objektiverande strävan efter att förstå och kontrollera sin omvärld.  

För att fånga denna outplånliga relation mellan framträdande och 
undandragande, mellan ljus och mörker, i varje framträdelse kommer Pa-
točka också att tala om den i termer av en strid eller konflikt. Undan-
dragandet är, skriver han, ”inte bara en ridå eller skärm: det är en konflikt 
eller en strid som utspelar sig i framträdandet självt”.109 Denna förståelse av 
en konflikt eller strid mellan framträdande och undandragande tematiserar 
Patočka också i de Kätterska essäerna, men då utifrån Herakleitos fragment 
om striden (polemos):  

Polemos, varats blixt ur världens mörker, låter allt enskilt vara och framträda 
som det som det är i sig självt. Den största motsägelsen hålls samman i en 
helhet som står över allt annat, som framträder i allt och som härskar över 
allt.110    

— 
108 Man återfinner visserligen denna tematik om världen som en gräns för människans 
förnuft även hos Kant, men då i Kritik av omdömeskraften och i synnerhet vad gäller 
Kants diskussioner om det sublima. Relationen mellan Kants förståelse av det sublima 
och den fenomenologiska tematiken om frånvaro och negativitet har behandlats av 
Krystof Kasprzak. För detta se: Krystof Kasprzak, Vara, Framträdande, Värld – Fenome-
nets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink.  
109 Jan Patočka, ”Čtyři semináře k problému Evropy”, i Sebrané spisy III – Péče o duši III 
(Prag: Oikoymenh, 2002), s. 394. Hädanefter förkortad som CSE.  
110 KE, s. 54. Fragmentet hos Herakleitos lyder i svensk översättning: ”Kriget är alltings 
fader, alltings härskare; vissa har det utpekat som gudar, andra som människor, vissa 
gjorde det till slavar, andra till fria”. Ordet polemos är mångtydigt på grekiska och kan 
innebära både krig, strid och konflikt. Precis som Hans Ruin påpekar i sin kommentar 
om fragmentet har det ofta tolkats som ett uttryck för en tragisk världsuppfattning. 
Denna tragik finns, som sagt, närvarande även i Patočkas tänkande, men då i form av 
den tragik som oupphörligen ger sig till känna i det faktum att framträdelserna aldrig är 
helt och hållet närvarande, utan alltid genomsyrade av frånvarons mörker. För den sven-
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De enskilda framträdelsernas inträde i öppenheten sker genom att de träder 
ut ur mörkret, men detta utträde är inte något absolut avsked. Det ljus i vilket 
de framträder är snarare ett uppbrutet eller konfliktfyllt ljus, ett ljus som är 
genomkorsat av det mörker i vilket de en gång hade sin hemvist. Världens 
helhet, det mörker på basis av vilket allt ljus möjliggörs, sker annorlunda 
uttryckt i och med varje framträdelse – så även i människan, som endast exi-
sterar på basis av sin samexistens med andra och med världen. 

Människan bortom subjektet 
Patočkas enträgna kritik av subjektet under de här åren innebär dock inte 
att frågor rörande den mänskliga existensen skulle lysa med sin frånvaro i 
hans författarskap. Dessa frågor utgör tvärtom en betydande del av Pa-
točkas verk – och den del som har fått mest uppmärksamhet i receptionen 
av hans författarskap. Den a-subjektiva fenomenologin framställer snarare 
en dislokalisering av subjektsbegreppet som har till uppgift att möjliggöra 
en ny förståelse av den mänskliga existensen. Den här dislokaliseringen har 
sin grund i en omkastning av fenomenologins instiftande ordning. Det är 
nämligen världen som är det primära och det utifrån vilket den mänskliga 
existensen får all sin mening. Det är också denna dislokalisering som enligt 
Patočka ligger till grund för skillnaden mellan en subjektiv och en a-sub-
jektiv fenomenologi: 

Den subjektiva har sin förklaringsgrund i subjektet. Framträdandet (hos det 
varande) återförs till subjektet (jaget, upplevelsen, föreställandet, tänkandet) 
som förklaringens sista nivå. I den a-subjektiva är subjektet i dess fram-
trädande lika mycket ett ”resultat” som allt annat. Den måste ge aprioriska 
regler för det egna fram-trädandet på samma sätt som för det främmande.111  

Människan är således en del av framträdandet, hon är införlivad i världens 
helhet så till den grad att distinktionen människa-värld är omöjlig att 
upprätthålla på det sätt som den moderna subjektivismen försöker göra.  

Den a-subjektiva förskjutningen av fenomenologin är alltså inte bara 
nödvändig för att det ska vara möjligt att tematisera framträdandet som 
sådant utifrån dess skillnad gentemot framträdelserna, utan också för att det 
först är på grundval av en sådan transponering som det är möjligt att få syn 
på vad den mänskliga existensen egentligen är. Det är nämligen först i och 

 
ska översättningen av fragmentet, tillsammans med Ruins kommentarer, se: Herakleitos, 
Fragment, övers. Håkan Rehnberg & Hans Ruin (Stockholm: Kykeon, 1997), s. 120.  
111 EAS, s. 97. 
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genom denna förskjutning som människans negativitet kan tematiseras, en 
negativitet som på ett existentiellt plan ger sig till känna i form av män-
niskans möjligvaro. Likt Heidegger förstår Patočka med andra ord männis-
kan utifrån hennes möjligheter. Tillvaron är, som Heidegger skriver i Vara 
och tid, bestämd av den ”möjlighet som den är och därmed på ett eller 
annat sätt förstår i sitt vara”.112 Detta är, menar Heidegger, den ”formella 
innebörden av tillvarons existensförfattning”.113 Men även om Patočka 
accepterar den här formella definitionen av existensen förhåller han sig lik-
väl kritisk till delar av Heideggers analyser. Det största problemet med Hei-
deggers beskrivningar av tillvarons möjligheter i Vara och tid är enligt 
Patočka att han inte preciserat det sätt på vilket dessa möjligheter uppstår. 
Stundtals framstår det nämligen som om tillvaron skapar sina möjligheter 
själv i och genom sina projektiva utkast; tillvaron framstår, skriver Patočka, 
som en ”realisator” och som en ”självrealisator”.114  

Patočka föresätter sig därför att undersöka det sätt på vilket den mänsk-
liga existensens möjligheter ges till henne – möjligheternas hur. Våra möj-
ligheter är nämligen inte något som vi själva skapar, utan möjligheterna är 
något som skapar oss. I denna mening kommer möjligheterna, som Patočka 
uttrycker det, oss till mötes ”utifrån, från världen” som i sin tur bildar 
”ramen” inom vilka alla möjligheter framträder.115 Världen i dess helhet är 
dels framträdandets struktur, men också den struktur som, på en existentiell 
nivå, manifesterar det register av möjligheter inom vilket den mänskliga 
existensen rör sig. Världen, skriver Patočka, är både ”framträdandets 
universumsinstans” och ”världsmöjlighetsfält”.116 Den här preciseringen av 
världens mening möjliggör också en närmare bestämning av dess onto-
logiska status. Världen är nämligen varken ”förhanden” eller ”tillhanden” i 
Heideggers mening, utan är helt och hållet bestämd såsom möjligvaro.117 
Därför kan man också, som Filip Karfík har påpekat, tala om världen i ter-
mer av ett ”förborgat rike av potentialiteter”, i termer av ett fält vars negati-
vitet är grundvalen för den mänskliga existensens möjligvaro.118 Därigenom 
finns det, menar Patočka själv, ”fenomenologiskt betraktat, inga utkast av 
möjligheter”, det enda som existerar är ”hänvisningssammanhang (Ver-
— 
112 Martin Heidegger, Vara och tid, § 9, s. 61. 
113 Ibid.  
114 EAS, s. 88.  
115 EAS, s. 90. 
116 EAS, s. 92; s. 94. 
117 EAS, s. 91. 
118 Filip Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit – Eine Lektüre der Philosophie Jan 
Patočkas, s. 61. 
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weisungszusammenhänge), som alla tillsammans är något yttre” i förhållan-
de till människan.119 Den mänskliga existensens världslighet står således att 
söka i världens möjligvaro: det är inom det möjligas fält som samman-
flätningen mellan värld och existens äger rum.  

Det här möjlighetsfältet är dock inte något som ger sig till känna i form 
av föreställningar. Det vi möter är nämligen inte föreställningar av ting, 
utan något som med nödvändighet ger sig till känna otematiskt i en preg-
nant mening. Subjektets förmenta föreställande av världen är, som Patočka 
skriver, inte ett uttryck för något fenomenologiskt säkerställt, utan endast 
för ett ”konstruerat överläggande”.120 Det vilar på Descartes förståelse av 
idén som en representatio, det vill säga på tanken om att tingen framförallt 
ger sig till känna som en mental avbild som reproducerar och representerar 
ett tingligt innehåll. Föreställandet vilar med andra ord på en tanke om att 
människan befinner sig framför eller bortanför världen och att hon däri-
genom kan före-ställa sig den, på tanken om att det finns ett avstånd mellan 
människa och värld som medvetandet har till uppgift att överbrygga. När 
Patočka hävdar att vi framförallt möter världens möjligheter ”otematiskt” är 
det detta han syftar på. Vi möter dem otematiskt av den anledningen att det 
avstånd som en tematisering förutsätter helt enkelt fattas oss. Världens 
möjlighetsfält är således inte ett föreställt fält, utan ett fält inom vilket vi 
handlar: världen är ett handlingsfält. Möjligheterna kommer oss inte till 
mötes i form av möjligheter för tanken, utan varje möjlighet är, skriver 
Patočka, en ”möjlighet till handling, till praxis”.121 I relation till det här, per 
definition, plurala fältet av möjligheter svarar vi sedan genom att antingen 
dra till oss eller avvisa de möjligheter som kommer oss till mötes – genom 
att antingen förverkliga möjligheterna eller ej. I denna mening är den 
mänskliga existensen i grunden en handlande rörelse mellan möjligheter 
och förverkligandet dessa möjligheter. Människans negativitet innebär att 
hon alltid redan är utkastad i världen. Därför kan människan heller inte 
begripas eller fångas genom en introspektiv reflektion, utan endast i och 
genom det sätt på vilket hon förverkligar sig själv i världen. För Patočka kan 
människan inte, som Dragoš Duicu har påpekat, ”ta på sig sin uppgift att 
vara framträdandets mottagare annat än genom att röra sig, genom att, så 
att säga, göra det motoriskt”.122 För att kunna besvara frågan om vad den 
mänskliga existensens handlande egentligen innebär måste man alltså förstå 
— 
119 EAS, s. 93. 
120 EAS, s. 89. 
121 EAS, s. 89. 
122 Dragoš Duicu, Phénoménologie du mouvement, s. 441.  
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handlandet utifrån det sätt på vilket den mänskliga existensen rör sig; det 
är, som Patočka skriver, endast en förståelse av ”livet som rörelse som 
framställer ett väsentligt bidrag till denna praxis”.123 

För Patočka är handlandet således synonymt med en specifik form av 
rörelse. Handlandet, praxis, bör dock inte förstås såsom den blotta mot-
satsen till tänkande eller teori. Tänkandet är tvärtom en väsentlig del av vår 
rörelse i världen, men en del som formerar sig efter det sätt på vilket vårt 
handlande är inbegripet i världens rörelse. Handlandet bör därför inte 
heller förstås såsom praktiskt i den gängse betydelsen av ordet, utan det som 
Patočka söker namnge med begrepp som handling, rörelse och praxis avser 
en dimension av den mänskliga existensen som är mer grundläggande än 
distinktionen mellan teori och praktik. Handlingen, rörelsen från möjlighet 
till verklighet, är således det mest ursprungliga skiktet i vår erfarenhet och 
ett skikt av mening som därigenom genomsyrar den mänskliga existensen i 
alla dess nivåer – även den teoretiska. Denna handlande rörelse är likväl 
endast möjlig på grundval av världens egen rörelse. Världens individueran-
de rörelse berör oss innan vi kan röra oss själva, dess rörelse konstituerar 
våra rörelser genom att möjliggöra det möjliga som sådant. Handlandet är 
alltså inte någon ren aktivitet, utan i lika hög utsträckning en passiv rörelse. 
Vi rör oss för att vi blir berörda och vi blir berörda för att vi rör oss. Det är 
detta oavbrutna spel i rörelse som bildar existensens världsliga situation, 
eller, om man så vill, världens existentiella situation.  

I och med den här dislokaliseringen av fenomenologins utgångspunkt 
från subjektet till världen sker även en dislokalisering som är helt avgörande 
för Patočkas politiska tänkande. Existensens konstitutiva världslighet inne-
bär nämligen på samma gång att människan delar världen med andra, att 
världen är gemensam. Existensens rörelse bortom sig själv innebär att dess 
samexistens med andra endast är en pleonasm av existensen själv. Existen-
sens delning är således inte någon accidens som tillkommer ett till en början 
individuerat subjekt, som därefter söker sig till och konstituerar ”de andra”, 
utan existensens bristfällighet och oro innebär på samma gång att den alltid 
redan är, och alltid redan har varit, delad.124 Människans ändliga grund-
— 
123 PSM, s. 317. 
124 Detta är också en punkt vid vilken min tolkning av Patočka skiljer sig från den 
tolkning som Duicu framför i Phénoménologie du mouvement; en tolkning som jag i 
andra fall på många sätt delar. Duicu framhåller visserligen världens företräde i Patočkas 
fenomenologi och det sätt på vilket existensen därigenom alltid är med-given tillsam-
mans med den, men trots detta lämnar han analysen av vad det innebär för människans 
samexistens åt sidan. Det kan delvis bero på att Duicus studie inte syftar till att studera 
Patočkas politiska tänkande. Här kan man också tillägga att de mer renodlade politiska 
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löshet är den (av)grund på vilken vår samexistens med andra vilar: vår 
grundlöshet innebär att vi, i en konstitutiv mening, alltid redan är utsatta 
för andra människor och för en delad och gemensam värld. Men denna 
delning är inte bara ett delande av enskilda framträdelser runtomkring oss. 
Till skillnad från andra framträdelser existerar nämligen inte människan 
bara i världen, likgiltigt placerad bland andra ting, utan hon är också 
medveten om sin egen världslighet. Människan är inte bara medveten om 
framträdelser runtomkring sig, utan även medveten om den frånvaro, det 
sig-icke-visande som karakteriserar världen i dess helhet. Vår samexistens 
vilar med andra ord inte i första hand på det faktum att vi delar specifika 
objekt eller varanden med varandra, utan vi delar tvärtom frånvaron med 
varandra – vi delar på, och delas av, ingen-ting.  

För att man ska kunna närma sig denna medrörelse och samexistens 
måste dock subjektet lämnas åt sidan. Subjektivismen omöjliggör nämligen 
på en och samma gång en förståelse av existensens världslighet och av dess 
samexistens med andra eftersom den förstår människan just såsom avskild 
från den gemensamma helhet som världen utgör. Förståelsen av människan 
som ett subjekt sluter existensen i och kring sig själv, trots att den mänskliga 
existensen inte är något annat än en radikal öppenhet. Detta innebär dock 
inte att frågan om den mänskliga existensens vara också lämnas åt sidan i 
Patočkas tänkande, utan endast att frågan måste besvaras just på basis av 
existensens konstanta rörelse med världen och med andra, det vill säga på 
basis av den oroliga rörelse som subjektivismen vägrar att tillerkänna någon 
betydelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
studierna av Patočkas verk också, allt som oftast, är blinda för den här dimensionen i 
hans tänkande, vilket i deras fall beror på att de tenderar att separera Patočkas politiska 
tänkande från hans fenomenologiska skrifter. Detta är inte minst tydligt i Francesco 
Tavas bok The Risk of Freedom i vilken samexistensens förstås som något sekundärt i 
förhållande till subjektets och individens natur. Se: Dragoš Duicu, Phénoménologie du 
mouvement, ss. 421-468; Francesco Tava, The Risk of Freedom, s. 52.  
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KAPITEL 3 
Världens rörelse 

Patočkas kritik av subjektet och försöket att utveckla en a-subjektiv 
fenomenologi leder honom således på olika sätt fram till frågan om hur den 
mänskliga existensen egentligen bör förstås, givet att förståelsen av männis-
kan som ett subjekt måste överges. I centrum för de analyser som denna 
fråga föder är tanken på att människan på intet sätt kan förstås såsom avskild 
och separerad från världen, utan att hon tvärtom måste förstås som intimt 
sammanflätad med den. Och denna sammanflätning och världslighet be-
handlar Patočka utifrån en specifik förståelse av rörelse. Existensens världslig-
het karakteriseras, menar han, av det sätt på vilket existensen rör sig i och 
med världen. Av den anledningen kan den mänskliga existensen aldrig förstås 
som ett subjekt lösgjort från världen, en värld som subjektet sedan föreställer 
sig. Den mänskliga existensen rör sig nämligen i världen på ett sådant sätt att 
den distans som föreställandet inbegriper alltid redan är upphävd.  

Patočkas analyser av den mänskliga existensens rörelse utspelar sig 
under samma tid som hans a-subjektiva fenomenologi successivt växer 
fram. Från 1960-talets början och framåt utarbetar han dels sina fenomeno-
logiska analyser, men även en fördjupad förståelse av rörelsen. Den huvud-
sakliga text i vilken rörelsebegreppet analyseras är Patočkas andra habilita-
tionsarbete Aristoteles, jeho předchůdce a dědicové. Studie y dějin filosofie od 
Aristotela k Hegelovi (Aristoteles, hans föregångare och efterföljare – En stu-
die av filosofins historia från Aristoteles till Hegel) från 1964. Samma tematik 
återfinns dock i texter, anteckningar och föreläsningar från 1960-talets 
andra hälft och fram till Patočkas död. Precis som i Patočkas analyser av 
den a-subjektiva fenomenologin är frågan om negativitet den centrala även i 
dessa texter. Det är nämligen på basis av den aristoteliska rörelsens dyna-
miska negativitet som Patočka analyserar den mänskliga existensen, men 
det är också utifrån denna dynamiska rastlöshet och oro som han förstår 
den mänskliga existensens samexistens med andra. På så vis är Patočkas 
analyser av rörelsebegreppet också avgörande för hans politiska tänkande.  

Med detta sagt är det emellertid viktigt att tillägga att frågan om rörelse 
också har en kritisk funktion i Patočkas tänkande. Det är genom en kritisk 
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uppgörelse med rörelsebegreppets historia och med den roll som det har 
spelat i naturvetenskapen som Patočkas kritik av såväl subjektet som veten-
skapen tar form. Objektivismens förhärskande ställning i samtiden har 
nämligen gett upphov till en situation där frågan om hur vi egentligen erfar 
fenomen som rörelse, förändring och blivande inte längre är giltig – i alla fall 
inte om den förstås bortom naturvetenskaperna. Det är utifrån detta dödläge 
som Patočkas ansats att analysera rörelsen fenomenologiskt måste förstås.  

Patočkas analyser av Aristoteles rörelsebegrepp återfinns alltså fram-
förallt i hans andra habilitationsarbete från 1964.1 Det här arbetet är 
emellertid till stora delar, som Patočka själv uttrycker det, ”resultatet av en 
kompromiss” – en kompromiss som berodde på den censur och det publi-
ceringsförbud som han hade varit utsatt för.2 Detta visar sig inte minst i 
arbetets stundtals idéhistoriska karaktär. Även om arbetet skulle ha varit 
historiskt till sin natur även utan censuren skulle de historiska redo-
görelserna med all säkerhet varit tydligare relaterade till Patočkas filosofiska 
intresse för rörelsebegreppet. Patočkas läsning av Aristoteles kan nämligen 
sägas ha två olika syften: dels att beskriva rörelsebegreppets historia från det 
försokratiska tänkandet fram till mekanismens framväxt, och dels att uttol-
ka en ontologisk förståelse av rörelsen i Aristoteles efterföljd. Problemet är 
att bokens första syfte stundtals överskuggar det andra – ett tillkortakom-
mande som Patočka själv var väl medveten om. I det anförande han höll vid 
habilitationen, och som har publicerats som ett appendix till boken, skriver 
Patočka själv om arbetet – och långt mycket mera kritiskt än bedömarna 
själva – att ”det är för historiskt i ordets dåliga mening”.3 

Detta innebär likväl inte att arbetet skulle sakna filosofisk relevans, 
tvärtom. I ett brev till vännen Robert Campbell från den 20 mars 1964 för-
klarar Patočka att det som står i centrum för hans historiska redogörelser är 
det faktum att rörelsen som återfinns i alla våra erfarenheter är omöjlig utan 
ett mer ursprungligt och grundläggande blivande. Detta blivande kan i sin 
tur inte likställas med någon rörelse i världen, utan är, skriver Patočka, 

— 
1 Patočka hade, som nämnts tidigare, redan 1936 habiliterat med boken Den naturliga 
världen som filosofiskt problem, men var, på grund av den tjeckoslovakiska akademins 
hårda politiska styrning, tvungen att skriva ett andra habilitationsarbete för att få tillåtel-
se att undervisa vid universitet. Förutom habilitationsarbetet måste också den angrän-
sande artikeln ”O filosofickém významu Aristotelovi pojetí pohybu a historických 
výzkumů věnovaných jeho vývoji” nämnas. Denna artikel finns emellertid endast pub-
licerad i fransk översättning ännu. Den franska titeln lyder “La conception aristotélicien-
ne du mouvement: signification philosophique et recherches historiques”.  
2 Brev till Robert Campbell citerat av Erika Abrams. Se: ASDS, s. 12.  
3 ASDS, s. 427. 
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”världens rörelse som sådan: ett ontologiskt blivande”.4 Patočkas habi-
litationsarbete om Aristoteles är i denna mening inte i första hand ett filo-
sofihistoriskt arbete – även om Patočka tycks ha använt sig av filosofihisto-
rien som ett slags täckmantel för att undkomma censuren – utan ett filoso-
fiskt arbete som är väl förankrat i hans andra skrifter. Men för att den 
filosofiska tematiken ska kunna träda fram måste man som uttolkare på 
vissa punkter själv utveckla den filosofiska argumentation som endast finns 
antydd av Patočka. Analyserna av Aristoteles bildar nämligen den onto-
logiska grundvalen för hans senare förståelse av den mänskliga existensen 
och av människans samexistens med andra, men på grund av de specifika 
omständigheter under vilka boken skrevs kunde Patočka inte uttryckligen 
tematisera dessa frågor. Det som bakom den filosofihistoriska fasaden 
utkristalliserar sig i och genom Patočkas dialog med Aristoteles är en rela-
tionell ontologi där varje rörelse, varje varande, rör sig genom att bli berörd 
av andra rörelser och beröra dem tillbaka.  

Den aristoteliska förståelsen av rörelse 
Denna dialog med Aristoteles inleds med en diskussion om Aristoteles plats 
i rörelsebegreppets historia. I Aristoteles tänkande möter vi nämligen till att 
börja med en kvalitativ förståelse av rörelsen, det vill säga en förståelse som 
motsätter sig matematisk analys. I denna mening utgjorde hans syn på 
rörelsen enligt Patočka ett ”historiskt hinder” för utvecklandet av en mate-
matisk fysik.5 Men det är endast en del av sanningen. I förhållande till 
Platon och den försokratiska filosofin bildar Aristoteles tänkande också en 
cesur och en brytpunkt i den grekiska filosofin. Medan det tidigare grekiska 
tänkandet hade kretsat kring en kosmogonisk analys av rörelsen där 
rörelsen framförallt svarar mot frågan om kosmos uppkomst och fall, 
insisterade Aristoteles istället på att all rörelse är materiell, tidslig och att 
den följer vissa dynamiska lagar.6 Det som möjliggjorde detta avgörande 
steg i rörelsebegreppets historia var att Aristoteles för första gången tiller-
kände icke-varat en plats i filosofin. Detta är viktigt att understryka först 
och främst för att det var ett helt avgörande steg i den matematiska fysikens 

— 
4 Brev till Robert Campbell citerat av Erika Abrams. Se: ASDS, s. 12. 
5 ASDS, s. 26. 
6 Patočkas tolkning av den försokratiska förståelsen av rörelse sker på många sätt i och 
genom en dialog med Eugen Finks texter om det försokratiska tänkandet. Den viktigaste 
av dessa, och den text som Patočka själv uttryckligen hänvisar till är: Eugen Fink, Zur 
ontologischen Frühgeschichte von Raum-Zeit-Bewegung, (Springer: Den Haag, 1957). 
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utveckling, men också för att det är just Aristoteles analyser av rörelsens 
negativitet som möjliggör den a-subjektiva förståelse av rörelse som Patočka 
utvecklar.  

Enligt Aristoteles såg Platon, konstaterar Patočka, ”rörelse där den inte 
finns och såg den inte där den finns”.7 Genom att Platon lokaliserade rörel-
sen till en kosmogonisk och övertidslig nivå förpassade han nämligen den 
tidsliga rörelsen till ett heraklitiskt flux av icke-vara. Det är emellertid just 
detta heraklitiska flöde som Aristoteles filosofi försöker fånga. Men för att 
det skulle vara möjligt att tematisera en sådan rörelse filosofiskt var det 
nödvändigt att först kunna visa att även denna rörelse gick att reducera till 
dess yttersta grunder. Aristoteles förblev i denna mening Platons reduktiva 
metodologi trogen. För att ett visst område av erfarenheten ska kunna ana-
lyseras vetenskapligt är det, enligt både Platon och Aristoteles, nödvändigt 
att detta område kan återföras till dess slutgiltiga grunder och element 
(archai och stoicheia). När, och endast när, sådana grunder föreligger kan vi 
nämligen tala om kunskap (episteme) till skillnad från åsikt (doxa).  

Grunderna för naturens rörelser befinner sig, skriver Aristoteles i den 
första boken av Fysiken, i motsatsställning då de inte får ”uppkomma vare 
sig ur varandra eller ur någonting annat, utan allting tvärtom måste upp-
komma ur dem”.8 Men dessa sinsemellan motsatta grunder kan inte vara 
endast två till antalet. Motsatserna behöver något tredje som är skilt från 
dem och på vilket de kan verka. Kärleken lägger exempelvis inte ”band på 
striden eller gör något av den, inte heller gör striden något av kärleken, utan 
båda verkar i förhållande till något tredje som är skilt från dem”.9 Rörelsens 
grunder är således med nödvändighet tre till antalet: substrat (hyle), priva-
tion (steresis) och positiv form (eidos).10 All rörelse, och all förändring, ut-
spelar sig i denna mening i förhållande till ett substrat (hyle) som antingen 
bestäms negativt (steresis) av något som det för stunden saknar eller positivt 
(eidos) av något som det för stunden innehar. Tingen kan därigenom endast 
förändras inom gränserna för en skala som definieras av motsatserna 
steresis och eidos. All förändring och rörelse utspelar sig annorlunda ut-
tryckt inom det register av motsatser som tillsammans bildar det varandes 
form, dess morfe. Rörelsens triadiska grundstruktur kan därför också be-

— 
7 ASDS, s. 66. 
8 Aristoteles, Fysiken, 188a. 
9 Ibid., 188b. 
10 Patočka översätter genomgående hyle med substrat och inte med materia som är den 
gängse översättningen. För att inte komplicera argumentationen kommer jag i det som 
följer att använda mig av Patočkas översättning.   
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skrivas utifrån begreppsparet substrat (hyle) och form (morfe), givet att man 
påminner sig om att begreppet form utgörs just av skillnaden mellan steresis 
och eidos.  

Det finns i denna mening en viss likhet mellan Aristoteles och Platon 
vad gäller just förståelsen av rörelsen i relation till dess grundelement, men 
till skillnad från Platon introducerar Aristoteles en negativitet i rörelsen 
genom att lyfta fram privationen som en av dess huvudsakliga bestånds-
delar. Det är också detta som Patočka tar fasta på i sin läsning av Aristoteles. 
Privationen är, skriver Patočka, just det element som Platon hade negligerat 
i sin analys av rörelsen, men det är också det element som all rörelse vilar 
på: ”rörelsens tidsliga och inbördes motsägelsefulla karaktär orsakas av 
steresis”.11 Substratets blivande, dess övergång från privation till form är, 
fortsätter Patočka, en övergång från minus till plus, från negativitet till posi-
tivitet. Utan privationens negativitet finns det med andra ord ingen föränd-
ring, inget blivande och ingen rörelse, utan endast ett oförändrat tillstånd. 
Men genom att Platon lokaliserade rörelsen till en övertidslig, geometrisk 
och kosmogonisk nivå, misskände han rörelsens negativa och tidsliga 
dimension. Det här är emellertid inte ett problem som man endast åter-
finner i Platons tänkande, utan något som dessutom utmärker den mate-
matiska fysikens förståelse av rörelsen. I och med den matematiska fysiken 
förstås rörelsen, skriver Patočka, inte längre som ”process-förändring”, som 
hos Aristoteles, utan som ett ”tillstånd”.12 Medan Aristoteles förstår rörelsen 
utifrån en ontologisk horisont där varat självt behandlas som rörelse 
intresserar sig den matematiska fysiken endast för rörelsen i termer av 
lägesförändring. För fysiken innebär rörelsen endast ett tillstånd och inte 
något som karakteriserar varat hos det som är i rörelse. Den moderna fysi-
ken är annorlunda uttryckt inte intresserad av det varande som är i rörelse, 
utan endast av den lägesförändring som detta varande genomlöper: den 
behandlar, som Henri Poincaré har beskrivit det, ”koordinaternas skillnad 
och inte koordinaterna själva”.13  

I centrum för Patočkas läsning av Aristoteles står emellertid frågan om 
det sätt på vilket varat är rörelse. Patočkas läsning av Aristoteles kretsar 
med andra ord kring en förståelse av den ontologiska rörelse som utmärker 
de naturliga varandenas (ta fysei onta) vara.14 Det som möjliggör den här 

— 
11 ASDS, s. 121. 
12 ASDS, s. 382. 
13 Henri Poincaré. La science et l'hypothèse (Paris: Flammarion, 1968), s. 130. 
14 Det är viktigt att understryka detta då jag i det som följer endast kommer att diskutera 
den fysiska rörelsen och inte den tekniska.  
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ontologiska förståelsen av rörelsen är just den negativitet som den tidigare 
traditionen hade förkastat och som den efterföljande traditionen ignore-
rade. Men det är också den här ”negativa” förståelsen av rörelsen som enligt 
Patočka gör Aristoteles rörelsebegrepp relevant i dag. På basis av denna 
negativitet framställer nämligen Aristoteles analyser ett viktigt bidrag till en 
a-subjektiv förståelse av den mänskliga existensens rörelser som inte, likt 
cartesianismen, reducerar frågan till kvantitativa termer.  

Rastlöshetens dynamik 
Rörelsens negativitet återfinns emellertid inte bara i privationen av form 
enligt Patočka, utan även i substratet som sådant. Substratet (hyle) är det på 
vilket motsatsernas bestämningar kan appliceras. Om substratet exempelvis 
är bestämt såsom icke-vitt (steresis) är det också potentiellt sett bestämt av 
sitt eidos: det kan, från att ha varit icke-vitt, gradvis övergå till att bli vitt. 
Motsatsernas form är med andra ord alltid potentiellt närvarande i sub-
stratet. Patočka skriver att substratet därför ”aldrig helt och hållet är det 
som det kan vara”.15 Det finns tvärtom en negativitet i substratet självt som 
skiljer sig från både dess aktuella bestämning och från dess steresis. Patočka 
förtydligar detta med ett exempel från biologin, nämligen med en nypon-
buske. Om vi utgår från att nyponbusken i fråga utvecklar sig och växer på 
ett normalt och naturligt sätt så uppstår frågan, som Patočka formulerar 
det, om ”när man kan säga att nyponbusken existerar till fullo”?16 När har 
egentligen nyponbusken uppnått sitt telos? När den står i blom har den 
fortfarande inte börjat bära frukt och när den bär frukt står den tvärtom 
inte längre i blom, utan börjar snart vissna. I denna process kan man lägga 
märke till hur växtens substrat genomgår en förändring i vilken ett stadium, 
exempelvis dess blomstring, har försvunnit (steresis) till förmån för att den 
nu bär frukt (eidos). Men trots detta finns det inget stadium i vilket man 
kan hävda att nyponbusken har nått sitt telos eller sin enteleki: 

Detta innebär att den [nyponbusken] aldrig kan förverkligas helt och hållet 
på samma gång. Den saknar alltid något för att kunna vara fullständigt för-
verkligad. Av denna anledning utför den sitt förverkligande genom att 
passera genom en bestämning till en annan, genom den typiska rörelsen i ut-
vecklingen av dess eget liv.17   

— 
15 ASDS, s. 156.  
16 ASDS, s. 152. 
17 ASDS, s. 153.   
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Det finns med andra ord en negativitet i rörelsen som varken går att likställa 
med substratets bestämning eller med dess privation. Den här negativiteten 
är, som Duicu har påpekat, ”inget annat än rörelsens negativitet, för det är 
rörelsen hos fysis som visar för oss att trädet inte är sig självt innan det har 
blomstrat eller efter att det har burit frukt etc.”.18 Detta innebär samtidigt att 
rörelsens tre principer (form, privation och substrat) inte är något som 
egentligen kan fånga rörelsens struktur. De är visserligen nödvändiga kate-
gorier för tänkandet, men de är trots allt kategorier som inte förmår fånga 
rörelsens dynamiska natur. Vårt försök att begreppsliggöra rörelsen med 
hjälp av kategoriernas ”orörlighet” är, skriver Patočka, på en och samma 
gång ”nödvändigt och omöjligt”.19 Det är nödvändigt eftersom det endast är 
på grundval av dessa kategorier som vi kan analysera rörelsen teoretiskt, 
men omöjligt eftersom kategorierna med nödvändighet leder till att den 
rörelse som de ska förklara inte längre förstås som rörelse, utan som statisk 
närvaro. Kategorierna eller grunderna tillåter oss, som Patočka uttrycker 
det, att ”bemästra rörelsen, men de är inte tillräckliga för att begripa dess 
essens”.20 De är snarare effekter av rörelsens ursprungliga negativitet eller, 
som Pierre Aubenque har formulerat det, ”rörelsens ekstaser”.21 Det är näm-
ligen på basis av rörelsen själv som dessa kategorier överhuvudtaget kan 
uppstå: det är i och genom rörelsens utveckling som dessa kategorier fram-
träder för tänkandet. Kategorierna, vare sig vi talar om form, materia eller 
substrat, bildar snarare ett slags tvärsnitt och ögonblicksbilder av rörelsen, 
men som sådana kan de inte förklara rörelsen i dess rörelse. De kan inte 
förklara rörelsens händelse eller, som Marcia Sá Cavalcante Schuback har 
formulerat det, dess ”gerundiva form”, det faktum att rörelsen måste förstås 
”medan den rör sig” och att den därigenom på en och samma gång ”alltid 
redan rör sig och ännu inte har börjat röra sig”.22 Rörelsen motstår varje 
kategorisering på grund av att det, som Patočka själv formulerar det, finns 
— 
18 Dragoš Duicu, Phénoménologie du mouvement – Patočka et l’héritage de la physique 
aristotélicienne, s. 49. 
19 Jan Patočka, ”Phénoménologie et ontologie du mouvement”, övers. Erika Abrams, i 
Papiers phénoménologiques (Grenoble: Jérôme Millon, 1995), s. 40.  
20 Ibid.  
21 Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote (Paris: PUF, 1991), s. 443. Detta är 
inte den enda punkten vid vilken Patočkas analyser av Aristoteles sammanfaller med 
dem som Aubenque framhåller. Det finns tvärtom en rad punkter vid vilka deras läs-
ningar är analoga med varandra. Aubenques bok publicerades emellertid samtidigt som 
Patočka skrev sitt habilitationsarbete (1962) och det finns inga hänvisningar till Auben-
que i Patočkas studie. För en diskussion om relationen mellan Patočkas och Aubenques 
tolkning av Aristoteles se: Dragoš Duicu, Phénoménologie du mouvement, ss. 73-77.  
22 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Negative Responsibility”, s. 43.  
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en ”aktiv negativitet” i substratet som innebär att det ”alltid dynamei är 
något annat än det är i sin aktualitet, energeia”. Detta innebär också, fort-
sätter Patočka, att dynamis och hyle är ”oupplösligt förbundna” med varan-
dra även om de är begreppsligt åtskilda: medan dynamis är det obestämda 
är hyle det bestämbara.23 Skillnaden mellan den begreppsliga triaden hyle-
steresis/eidos och dynamis/energeia är därför, som Aristoteles själv påpekar, 
en skillnad i ”angreppsätt”.24  

Varat är således bestämt av en konstant brist, av en rastlös rörelse, som 
bildas av det faktum att dynamis, som Patočka skriver, innebär möjligheten 
av ”att ha och att inte ha [form]”. Dynamis är därigenom “bristen, avsak-
naden av något som det inte är avgjort om tinget har eller ej”.25 Denna brist 
är i och för sig själv en ren negativitet, men är de facto alltid bestämt på ett 
eller annat sätt och grunden eller orsaken till en sådan bestämning står, vad 
gäller det fysiskt varande, att finna i fysis. Det är ”fysis som för den helt och 
hållet obestämda materien till ett bestämt tillstånd och till en högre grad av 
organisation”: aktiviteten hos fysis är, annorlunda uttryckt energeia.26 Men 
även när dynamikens negativitet har fått en bestämning och övergått till ett 
positivt tillstånd kvarstår det, som vi har sett i exemplet med nyponbusken, 
en negativitet i det varande. Oavsett vilken bestämning tinget eller nypon-
busken har är det, skriver Patočka, ”kapabelt att inte vara i den givna 
bestämningens tillstånd, det är kapabelt att vara i en annan bestämning än 
den som det har”.27 Rörelsen är följaktligen inte en rörelse mot ett specifikt 
mål vid vilken rörelsen skulle upphöra, utan är, som Patočka beskriver det, 
ett ”stampande på samma plats”.28 Genom att rörelsen är ett förverkligande 
av det som potentiellt redan är där, är rörelsen i själva verket på samma 
gång målets närvaro och ett framåtskridande mot det. Rörelsen uppnår 
således aldrig något bestående ”tillstånd”, utan är oupphörlig och mållös. I 
Patočkas läsning av Aristoteles måste rörelsen därför, som Ana Santos har 
påpekat, snarast förstås som ateles energeia, det vill säga som en rörelse 
”som inte förverkligas annat än om den förblir i rörelse”.29 

— 
23 ASDS, s. 156. 
24 Aristoteles, Fysiken, 191 b. 
25 ASDS, s. 168. 
26 ASDS, s.152.  
27 ASDS, s.156. 
28 Jan Patočka, ”La conception aristotélicienne du mouvement: signification philosophique 
et recherches historiques”, i Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, red. 
& övers. Erika Abrams (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988), s. 131.  
29 Ana Santos, Monde, Mouvement et Transcendence – Recherches sur la phénoménologie 
asubjective de Jan Patočka (Opublicerad avhandling: Université Paris-IV Sorbonne), s. 12. 
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Det är med andra ord bestämningens frånvaro som bildar det varandes 
dynamis. Dynamis är inte närvaron av en bestämning, utan, skriver Patočka, 
”närvaron av bestämningens process”.30 Bestämningens process är rörelsen 
mot den ännu inte närvarande bestämningen. Det är kort sagt närvaron av 
bestämningens blivande som utgör rörelsen. Rörelsen är nämligen, som 
Aristoteles skriver, ”aktiviteten hos det möjligt varande just som sådant”, 
det vill säga just som möjligt varande.31 Detta är likväl endast Aristoteles 
första definition av rörelsen för det finns varanden som ”är desamma både 
som möjliga och såsom fulländade”.32 De kan exempelvis vara varma till sin 
fulländning, men kalla till sin möjlighet. Att något är både möjligt och verk-
ligt innebär alltså att det är både passivt och aktivt. Varje ting som rör sig 
fysiskt rör sig med andra ord på samma gång som det berörs av andra. Detta 
ger oss följaktligen en ny definition av rörelsen. Rörelsen, skriver Aristo-
teles, är ”fulländningen av det möjligt varande, nämligen när detta såsom 
något redan fulländat förverkligas, men inte såsom sig självt utan såsom 
mottagligt för rörelse”.33 Alla varanden rör sig alltså på ett sådant sätt att de 
berörs av andra. Det är viktigt att understryka detta dels för att det är en helt 
central del av Patočkas förståelse av rörelsen, men även för att denna ömse-
sidiga växelverkan mellan de olika rörelserna dessutom påverkar rörelsens 
förverkligande, dess energeia. Förverkligandet av ett varande är nämligen 
inte bara ofullständigt i det att dess telos alltid och med nödvändighet är 
genombrutet av den dynamiska negativitet som ständigt finns i dess mitt, 
utan även på grund av att dess förverkligande inte står att finna i detta 
varande självt. Eftersom varje varande, varje rörelse, på samma gång är en 
rörelse som berörs av andra rörelser är verkligheten (energeia) hos detta 
varande samtidigt ett förverkligande i andra varanden. Tinget är, skriver 
Patočka, ”inte bara i sig självt, utan också, genom den verkan som den 
producerar och utövar, i en annan”.34 Om man formulerar detta utifrån den 
mänskliga existensens perspektiv kan man därför, som Patočka konstaterar, 
säga att våra handlingar inte bara innebär att ”förvärva nya bestämningar åt 
sig själv, utan att ge bestämningar åt andra”.35 På den här punkten kan man 
med andra ord börja urskilja konturerna av den form av samexistens och 
med-framträdande som enligt Patočka kommer till uttryck i den aristote-

— 
30 ASDS, s. 170. 
31 Aristoteles, Fysiken, 201 a. Övers mod.  
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 ASDS, ss. 175-176. 
35 ASDS, s. 176. 
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liska rörelseläran. Varje enskild rörelse rör sig nämligen på ett sådant sätt 
att den på en och samma gång berör andra och blir berörd tillbaka. Den 
dynamiska rörelse som kännetecknar varje framträdelse är kort sagt med 
nödvändighet en med-rörelse.  

Det är dessa beröringar som konstituerar tingets mening. Det är genom 
tingets bestämningar, bestämningar som sker i och genom kontakten med 
andra varanden, som det når fram till det vara som det potentiellt sett redan 
är. Framträdelser kan annorlunda uttryckt endast träda fram i och genom 
denna relationalitet till andra framträdelser. Rörelsen är alltså på en och 
samma gång bestämningen av ett substrat, dess avgränsning och individua-
tion, men också dess avtäckande. Rörelsen är, konstaterar Patočka, inget 
mindre än framträdandets rörelse: 

Rörelsen slutförs med hänsyn just till avtäckandet för vilket bestämningen 
och avgränsningen är förutsättningar och därigenom i själva verket be-
ståndsdelar av den. Avtäckningen förutsätter bestämningen; i denna mening 
är bestämningen ett villkor för den. Avgränsningen och avtäckningen kan 
sammanfattas under allmänbegreppet framträdande. Rörelsen är grunden 
till allt framträdande. Men för Aristoteles är inte framträdandet ett framträ-
dande av något vars essens förblir undandraget framträdandet. Tvärtom så 
träder hela varat in i fenomenenet, för ”vara” betyder ingenting annat än be-
stämningen av ett substrat; bestämningen av ett substrat är rörelse och rörel-
sen är, som vi har sett, just framträdande. Rörelsen är sålunda det som grun-
dar varats och framträdandets identitet. Varat är ett framträdande vara.36  

Här kan vi alltså skönja något av det som Patočka har i åtanke när han 
skriver till Campbell att syftet med hans Aristotelesläsning är att vinna en 
förståelse av världens rörelse i termer av ett ”ontologiskt blivande”. Rörelsen 
från dynamis till energeia är nämligen inget annat än den rörelse från 
undandragande till framträdande, från icke-individuation till individuation, 
som behandlades i det föregående kapitlet. Det varandes telos, målet med 
rörelsen, är således att framträda, men givet varje rörelses dubbla natur kan 
det endast framträda genom att det med-framträder med andra. På samma 
sätt som en rörelse berör en annan rörelse och blir berörd tillbaka, fram-
träder varje framträdelse på ett sådant sätt att den framträder med och för 
andra och att de andra framträdelserna framträder med och för den. I 
Patočkas tolkning av Aristoteles förstås med andra ord fysis såsom världen i 
dess helhet, det vill säga som framträdandets struktur. Detta innebär, ut-

— 
36 Jan Patočka, ”La conception aristotélicienne du mouvement: signification philoso-
phique et recherches historiques”, s. 132. 
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tryckt i fenomenologiska termer, att varje framträdelse träder fram genom 
att individueras från den helhet som världen utgör, genom att röra sig från 
världens icke-individuation och mörker i riktning mot sitt eget framträ-
dande och sin egen individuation. Denna individuation är emellertid endast 
möjlig på basis av framträdandets relationalitet, på basis av ett ursprungligt 
med-framträdande i och genom vilket det enskilda avgränsas mot det all-
männa och mot andra singulariteter. Det är detta som Patočka syftar på när 
han insisterar på att tinget inte bara är i sig självt, ”utan i alla andra saker”, 
att det ”är” ”sin avgränsande relation till helheten av det som är”.37 Patočka 
förstår i denna mening Aristoteles som ett slags proto-fenomenolog – som 
en tänkare som tematiserade den fenomenologiska skillnaden mellan fram-
trädelser och framträdandet som sådant.  

Det är viktigt att framhålla den här fenomenologiska dimensionen i 
Patočkas Aristotelesläsning eftersom den också möjliggör en kritik av det 
som allt som oftast utgör grunden för en kritik av Aristoteles rörelselära, 
nämligen dess teleologi. Den aristoteliska rörelseläran är visserligen, skriver 
Patočka, ”oskiljaktig från teleologin”, men denna teleologi kretsar inte kring 
”arbiträra och relativa mänskliga mål” – detta är endast en modern förståel-
se av teleologin som projiceras tillbaka på Aristoteles.38 Den aristoteliska 
teleologin måste tvärtom förstås såsom ”världslig” och fenomenologisk i det 
att målet med en rörelse, på grund av att den alltid är en med-rörelse, är 
världens helhet.39 När något rör sig, rör det sig mot framträdande. Det av-
gränsar sig självt från världens icke-individuation och negativitet och kan 
därigenom träda fram. Den här icke-individuerade helheten är dock inte 
något som framträdelserna lämnar bakom sig, utan något som alltid finns 
kvar: den närvarar alltid som det sig-icke-visande och mörker som skänker 
allt framträdande dess ljus. På den här punkten förtydligas med andra ord 
även Patočkas insisterande på framträdelsernas konstitutiva med-framträ-
dande, men nu formulerat utifrån skillnaden mellan dynamis och energeia. 
Ingenting kan helt enkelt förverkligas utan att med-förverkligas med andra 
framträdelser, med den helhet som världen bildar. Ett, i en strikt mening, 
individuellt – och därigenom odelat – framträdande är i denna bemärkelse 
per definition omöjligt, oavsett om vi talar om den mänskliga existensen 
eller om framträdande ting i vår omgivning. Den här relationella ontologin 
som utkristalliseras i Patočkas tolkning av Aristoteles är också något som 
— 
37 Se supra s. 111, not 103.   
38 Jan Patočka, ”La conception aristotélicienne du mouvement: signification philoso-
phique et recherches historiques”, ss. 129-130. 
39 Ibid., s. 130. 
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Patočka på olika sätt vidareutvecklar i sina senare skrifter. Det som han 
visar är att varje singulär framträdelse endast är möjlig på basis av den hel-
het som världen utgör. Rörelsens dynamiska negativitet och oro innebär 
nämligen att alla framträdelser, och så även den mänskliga existensen, alltid 
redan rör sig ”utanför” sig själv. Varje rörelse äger i denna mening rum på 
sin egen gräns: på den gräns vid vilken det egna alltid redan är utsatt för det 
främmande. Gränserna mellan framträdelser är alltså inte bara avgränsningar 
eller separationer, utan just gränser vid vilka det egna och det främmande hela 
tiden flätas samman. Det är just detta som står på spel när Patočka hävdar att 
rörelsernas telos är världsligt. När något rör sig berör det nämligen med nöd-
vändighet andra rörelser och blir också självt berört tillbaka. Rörelsen är 
världslig för att den med nödvändighet äger rum som med-rörelse. Den går 
inte att kategorisera helt och hållet och kan heller inte stabiliseras till olika 
relata, eftersom den inte är något annat än relationen som sådan, en rela-
terande rörelse som föregår varje referenspunkt, varje relatum.  

Det “stampande på samma plats” som utmärker förverkligandet av en 
rörelse är med andra ord ett stampande som inte sker på rörelsens indivi-
duella plats, utan på en plats som den enskilda rörelsen delar med andra 
framträdelser och i slutändan med världen i dess helhet. Samtidigt är det 
viktigt att understryka att detta ”stampande” på intet sätt är någon entydig 
progression mot en obruten form av närvaro. Varje framträdelse utmärks 
tvärtom av dess inneboende negativitet och av en negativitet som innebär 
att dess framträdande, eller förverkligande, aldrig fullbordas helt och hållet. 
Negativiteten är således inte bara viktig i Aristoteles tänkande för att den 
möjliggör en kvalitativ förståelse av rörelsen, utan också för att den leder till 
en förståelse av framträdandet i vilken negativiteten är helt primär. Fram-
trädandet är i denna mening alltid en rörelse mellan framträdande och 
undandragande: det är utsträckt och utspänt i en spänning som håller sam-
man motsatserna steresis och eidos. Men om framträdandet inte går att lik-
ställa med någon av motsatsernas sidor, utan tvärtom är delat i och av 
mellanrummet som upprättas mellan dem innebär detta på samma gång att 
relationen mellan steresis och dynamis måste kvalificeras närmare. Det är 
också just vad gäller frågan om hur man ska förstå relationen mellan steresis 
och dynamis i Aristoteles tänkande som Patočkas tolkning skiljer sig från 
Heideggers.  

För Heidegger kan privationen nämligen inte förstås endast som en 
frånvaro i Aristoteles tänkande, utan måste snarast förstås som den närvaro 
som närvarar i sitt frånvarande. Detta innebär, menar Heidegger, att steresis 
är en form av eidos, ett eidos pos: ”ett utseende och en närvaro som är be-
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skaffat på ett visst sätt” (ein irgendwie geartetes Aussehen und Anwesen).40 
Men även om Patočka också understryker vikten av steresis insisterar han 
likväl på att det är den ”aktiva negativiteten” i dynamis självt som utgör 
varats konstanta rastlöshet. Denna aktiva negativitet är, skriver Patočka, 
något annat än den negativitet som vi återfinner i steresis: det är den 
”negativitet som bebor varandena, det som inte är förverkligat i dem, utan 
det genom vilket frånvaron är närvarande i dem: möjligheten, potensen, 
kraften, dynamis”.41 Det som Patočka, till skillnad från Heidegger, försöker 
visa är alltså att rörelsens negativitet inte i första hand stammar från 
formen, från morfe, utan att det finns en negativitet som genomsyrar det 
varande i dess substrat, i dess materia (hyle).42 Allt varande genomsyras med 
andra ord av en dynamisk rastlöshet och spänning som tvingar det till en 
konstant rörelse. Det är den här dynamiska negativiteten som för allt vara 
bortom sig självt, som hindrar det från att stagnera i sig självt, och som 
tvingar det till en outtröttlig rörelse i vilken det berör andra och blir berörd 
tillbaka. Det är viktigt att understryka detta eftersom det just är den här 
negativiteten i varje varande som möjliggör en fenomenologisk förståelse av 
Aristoteles. Negativiteten i fråga är nämligen inte bara framträdandets mot-
sats, utan just det mörker förutan vilket inget ljus eller framträdande vore 
möjligt. Denna dynamiska negativitet och oro utmärker enligt Patočka, för-

— 
40 Martin Heidegger, ”Vom Wesen und Begriff der φύσις”, i Wegmarken (Frankfurt: 
Vittorio Klostermann, 2004), s. 297. 
41 ASDS, s. 156. Detta kan sägas vara den mest påtagliga skillnaden mellan Patočkas och 
Heideggers Aristotelesläsningar. Som Claude Vishnu Spaak har visat tycks den huvud-
sakliga skillnaden mellan dem bestå i det sätt på vilket de förstår relationen mellan form 
och materia, mellan morfe och hyle. Medan Heidegger framförallt intresserar sig för 
rörelsens form och därigenom lägger emfas på negativiteten i steresis intresserar sig 
Patočka framförallt för negativiteten som återfinns i materien. Men trots detta är det 
tydligt att Patočkas och Heideggers gemensamma insisterande på negativitetens betydel-
se i Aristoteles förståelse av fysis leder dem till en liknande läsning. Det är emellertid 
oklart huruvida Patočka hade läst någon av Heideggers många konfrontationer med 
Aristoteles. Det finns inga referenser till Heidegger i Patočkas habilitationsarbete och 
frågan är om Patočka överhuvudtaget hade tillgång till några av Heideggers texter om 
Aristoteles. Heideggers föreläsningar om Aristoteles publicerades först efter Heideggers 
och Patočkas död och essän ”Vom Wesen und Begriff der φύσις” publicerades först i den 
italienska tidskriften Il pensiero och sedan i Wegmarken 1976, det vill säga drygt 10 år 
efter Patočkas habilitationsarbete. För Vishnus artikel se: Claude Vishnu Spaak, ”Hei-
degger et Patočka: deux herméneutiques phénoménologiques de la théorie aristotélicien-
ne du mouvement”, i Jan Patočka – Liberté, existence et monde commun, red. Nathalie 
Frogneux (Argenteuil: Le Cerce Herméneutique Editeur, 2012), ss. 195-210. 
42 För en intressant diskussion om detta se: Riccardo Paparusso, ”La Hylè Nullifiée – Re-
flexions autor de l’interpretation patočkienne du concept aristotélicien de physis, i Patočka 
– Lecteur d’Aristote (La Plaine: Le Cercle Herméneutique Éditeur, 2015), ss. 145-158. 
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medlat via Aristoteles, alla framträdelser. Framträdelser är med nödvändig-
het bristfälliga, inkompletta och med-framträder alltid med andra fram-
trädelser varför deras förverkligande, deras telos, också alltid i slutändan 
inbegriper världen i dess helhet. Detta gäller också för den mänskliga 
existensen, vars karakteristiska drag är just avsaknaden av essentiella egen-
skaper eller drag – dess negativitet. Det är i denna mening människans 
bristfällighet och negativitet, vår ändliga grundlöshet, som konstituerar vår 
samexistens med andra. Det är bristen, oron och rastlösheten i rörelsen själv 
som tvingar alla framträdelser och alla existenser utanför sig själva mot sina 
gränser och mot den utsatthet som utgör deras vara.  

Det som Patočka återfinner i Aristoteles Fysik är därigenom ett slags 
fenomenologi i vilken den mänskliga existensen, precis som var fallet i hans 
analyser av den a-subjektiva fenomenologin, förstås i enlighet med allt 
annat framträdande. Aristoteles försöker, som Patočka själv uttrycker det, 
upptäcka världens ”a-subjektiva strukturer för att, utifrån de här mer uni-
versella principerna, inkludera och förklara även de mänskliga fenomenen, 
människans förståelse och beteende av och bland de ting som är specifika 
för människan, som hennes liv i sanningen, hennes vilja och val etc.”.43 Av 
den anledningen utgör Aristoteles också en ”antipod” till den moderna 
idealismen enligt Patočka och en antipod som visar just på möjligheten av 
att förstå framträdandet bortom subjektet. Aristoteles söker inte efter ett 
subjekt, eller ett psyche, som en slutgiltig förklaringsgrund för framträdan-
det, utan människan och hennes psyche är, skriver Patočka, inget annat än 
ett “partikulärt modus av framträdandet som, i en annan grad och på ett 
annat sätt, även utmärker andra ting”.44 Aristoteles förstår kort sagt ”män-
niskan som ett specialfall – även om det är exceptionellt – av generella onto-
logiska strukturer.” Därigenom omöjliggör också Aristoteles förståelse av 
rörelsen ”en uppdelning av världen i två delar på Platons och cartesianis-
mens vis”.45 Det är också just av den här anledningen som frågan om rörelse 

— 
43 ASDS, s. 251. 
44 ASDS, s. 430. 
45 ASDS, s. 251. Det är också på den här punkten som närheten mellan Patočkas och 
Finks tolkning av Aristoteles ger sig till känna. Detta är inte minst tydligt i Patočkas 
förståelse av begreppet fysis som på en och samma gång betecknar de ”naturliga tingen” 
och deras specifika struktur och det som frambringar dessa ting, det som för dem till 
närvaro och framträdande. Likt Fink, förstår Patočka i denna mening Aristoteles i ljuset 
av det försokratiska tänkandet och utifrån en tankefigur där fysis förstås som ”den ur-
sprungliga fysiska öppenheten i det varandes vara”. Patočka är också själv tydlig med att 
Finks texter har tjänat som inspirationskälla för hans eget arbete (ASDS, 32). Denna 
diskussion med Finks kosmologi överskrider dock ramarna för den här avhandlingens 
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har en sådan central ställning i Patočkas tänkande. Den ontologiska 
rörelsen från icke-individuation till individuation, inskränkningen av en 
singularitet från den helhet som världen bildar, är nämligen något som 
utmärker såväl den mänskliga existensen som andra framträdelser. 

Den substanslösa rörelsen 
Aristoteles förståelse av rörelsen är alltså helt central för Patočkas försök att 
utveckla en a-subjektiv fenomenologi, men för att Aristoteles analyser ska 
kunna tjäna som utgångspunkt för en a-subjektiv förståelse av rörelsen är 
det, skriver Patočka, fortfarande nödvändigt att ”radikalisera” dem.46 Prob-
lemet med Aristoteles rörelselära är nämligen att all rörelse förutsätter en 
substans: att all rörelse utspelar sig i relation till en substans som, genom att 
själv undandra sig både rörelse och förändring, garanterar dess kontinuitet. 
Den radikalisering av Aristoteles som Patočka påkallar kretsar således kring 
ett försök att tänka rörelsen bortom substansen. Det som står på spel är, 
som Patočka uttrycker det, en radikaliserad förståelse av rörelsen i vilken 
det inte finns någon ”för-existerande bärare, ingen nödvändig referens som 
statiskt ligger till grund för den”, utan där ”allt inre enhetliggörande utförs 
av rörelsen själv, inte av någon bärare, någon substans eller någon objektivt 
förstådd kroppslighet”.47 Den här radikaliseringen av Aristoteles är en förut-
sättning för en a-subjektiv förståelse av rörelsen. Substansen är visserligen 
inte ett subjekt i en modern mening, men subjektet är en översättning av 
substansbegreppet och en översättning som i sin tur innebär att varje form 
av idealism på ”sitt sätt är en substantialism”.48 En sådan substantialism 
essentialiserar den mänskliga existensen och inför en oföränderlig och posi-
tiv instans i det som med nödvändighet utmärks av negativitet och oro.  

Det är således nödvändigt att radikalisera Aristoteles rörelselära, men för 
att detta ska vara möjligt krävs det, påpekar Patočka, att man, ställd inför 
frågan om man kan begripa relationen mellan uppkomst och förfall (genesis 
och fthora) som en rörelse, svarar jakande.49 Man måste på detta sätt närma 

 
syfte, men har behandlats av Ovidiu Stanciu. Se: Ovidiu Stanciu, ”La physis et les deux 
sens de l’individuation”, i Patočka – Lecteur d’Aristote, red. Claude Vishnu Spaak & 
Ovidiu Stanciu (Paris: Le Cercle Herméneutique Éditeur, 2015). För Finks diskussion 
om Aristoteles förståelse av fysis se: Eugen Fink Zur ontologischen Frühgeschichte von 
Raum, Zeit, Bewegung. 
46 PSM, s. 315. 
47 TSS, s. 103. 
48 EAS, s. 50. 
49 PSM, s. 315. 
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sig rörelsen från ett ontogenetiskt perspektiv i vilket rörelsen inte längre 
förutsätter något konstituerat varande, utan där rörelsen själv konstituerar 
det varande. Det handlar här, som Claude Vishnu Spaak har noterat, om ett 
försök att närma sig rörelsen i termer av en ontogenes som på samma gång 
måste förstås som en ”autogenes, det vill säga som det sätt på vilket varat 
kommer till närvaro av sig självt i sitt framträdande”.50 En sådan ”radikalise-
ring” av Aristoteles teorier rör emellertid själva kärnan av hans rörelselära. I 
det sjunde kapitlet av Fysikens första bok skriver Aristoteles att det är 
”uppenbart att det måste finnas något som underligger tillblivelsen, näm-
ligen det som utgör föremål för tillblivelse”, för kategorier såsom ”kvantitet, 
kvalitet, relation, tid och plats blir endast till i den mån de tillkommer ett 
substrat, eftersom det bara är substansen som aldrig utsägs om någonting 
annat, medan allt annat utsägs om den”.51 Ingenting kan således uppstå ur 
icke-varat ”i oinskränkt mening”, utan bara ”i en tillfällig mening”: det kan 
uppstå ur privation, det vill säga ur avsaknaden av en viss bestämning, men 
inte ur icke-varat som sådant.52 Detta för oss tillbaka till Aristoteles insiste-
rande på att rörelsens grunder är tre till antalet, till det faktum att rörelsens 
motsatser enligt Aristoteles inte kan verka på varandra: att kärleken inte kan 
lägga band på striden eller vice versa. Detta innebär emellertid också, som 
Patočka konstaterar, att motsatserna aldrig egentligen möter varandra i 
Aristoteles tänkande, utan snarast ”undflyr” varandra då endast en av dem 
kan verka på en substans vid ett givet tillfälle.53 Men om rörelsen måste för-
stås bortom substansen och inte kan förutsätta någon orörlig grund kan 
heller inte rörelsernas motsatser grundas i något tredje, utan måste just 
agera på varandra.  

För att kunna tematisera rörelsen, utan att för den delen hemfalla åt en 
substantialism i vilken rörelsen vilar på en oföränderlig substans, vänder sig 
Patočka därför initialt till Hegel. Till skillnad från Aristoteles förstår Hegel 
den dialektiska rörelsen utifrån motsatsernas ”möjligheter till en reciprok 
relation”.54 Hegels filosofi tycks med andra ord frambringa ett möjligt svar 
på de problem som en substanslös rörelse ställer oss inför. Subjektet, eller 
substansen, i Hegels filosofi är nämligen inte ”en bärare för bestämningar, 

— 
50 Claude Vishnu Spaak, ”Heidegger et Patočka: deux herméneutiques phénoméno-
logiques de la théorie aristotélicienne du mouvement”, s. 200. 
51 Aristoteles, Fysiken, 190 a. 
52 Ibid., 191 b. 
53 ASDS, s. 29. 
54 ASDS, s. 29. 
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utan dessa bestämningars själva blivande”.55 Men även om Hegels filosofi 
därigenom framställer en kritik mot förståelsen av substansen som en 
statisk referens för rörelsen förblir Hegel en subjektsfilosof för Patočka. 
Även om substansen inte längre kan förstås som en statisk referens redu-
cerar Hegel framträdandet till medvetandet och sanningen till en fråga om 
visshet. Framträdandet måste med andra ord fortfarande passera genom 
människan för att kunna upprätthållas som sant. I denna mening är med-
vetandet för Hegel, precis som det är för Descartes, som Patočka under-
stryker, ”nyckeln till all sanning”.56 Hegels försök att tillhandahålla ett svar 
på erfarenhetens och rörelsens problem leder alltså, på grund av självmed-
vetandets prioriterade ställning, åter tillbaka till den substantialisering som 
Hegel själv försökte övervinna och som Patočka vänder sig mot.57 Problemet 
med Hegel rör emellertid inte bara hans idealism, utan även hans förståelse 
av dialektikens rörelse. Även om dialektikens motsatser agerar på varandra 
innebär nämligen den dialektiska rörelsens negativa framåtskridande enligt 
Patočka endast en ”substitution av en visshet för en annan”: den sinnliga 
vissheten ger vika och substitueras för varseblivningen som i sin tur träder 
tillbaka till förmån för nästa steg i den rörelse som slutligen leder fram till 
det absoluta vetandet. Negationen är således endast möjlig ”såsom substi-
tution”: den är endast ett moment i en dialektisk rörelse som har fram-
bringandet av en positivitet som sitt mål.58 Problemet med Hegels dialektik 
är därför att han förstår rörelsens negativitet som en negerande akt, det vill 
säga just på det sätt som Bergson förstår frågan och som vi har sett att 
Patočka på olika sätt försöker övervinna. Genom att negativiteten förstås 
som en negation förblir Hegel kort sagt trogen en idé om det negativa som 
är något avlett i relation till intets ursprunglighet.59  

— 
55 ASDS, s. 418. 
56 ASDS, s. 395. 
57 Jan Patočka, ”O Hegelově pojetí zkušenosti”, i Křesťanská revue 25, Teleologická 
příloha (1958), s. 77.  
58 ASDS, s. 399. 
59 Den här kritiken av Hegel blir emellertid genast mer komplicerad om man inte be-
gränsar diskussionen till Andens fenomenologi, som Patočka i huvudsak tycks göra, utan 
utvidgar den till att omfatta även Hegels logik. I logiken är det tydligt att intet inte för-
stås som en negation av vara, utan att varat och intet, som Hegel uttrycker det, ”är det-
samma” och att de inte bara övergår i varandra, utan att de alltid redan har övergått i 
varandra i en identitet som, detta till trots, inte på något sätt utplånar deras skillnad: 
”Men i den meningen är sanningen inte deras oskiljaktighet, utan att de inte är det sam-
ma, att de är absolut åtskilda, samtidigt som de är oseparerade och oskiljaktiga från 
varandra och att var och en omedelbart försvinner i sin motsats”. Att Hegels logik visser-
ligen börjar med varat och inte med intet har således ingen principiell betydelse för 
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Filosofins uppgift är därför enligt Patočka ”att bygga en a-subjektiv 
förståelse av rörelse och blivande” på de ruiner som den klassiska tyska filo-
sofin har lämnat efter sig.60 Man måste därför lämna Hegel bakom sig, men 
frågan är om man därigenom även måste överge dialektiken? Patočka ger 
oss inte något entydigt svar på den frågan, utan tycks tvärtom vackla mellan 
en kritik av dialektiken och ett framhållande av dess konstitutiva närhet till 
fenomenologin.61 Men om dialektiken ska kunna räddas från ruinens brant 
är det samtidigt tydligt att det i sådana fall inte kan handla om den hegelska 
dialektiken. Den dialektik som fenomenologin konfronteras med har näm-
ligen, konstaterar Patočka, ”mer gemensamt med den kantska än med den 
hegelska dialektiken”.62 Till skillnad från den hegelska dialektiken utmynnar 
den nämligen ”i en motsättning som inte övervälvs (überwölbt) av någon 
positiv nivå”.63 Radikaliseringen av Aristoteles rörelselära och kritiken av 
den hegelska dialektiken leder med andra ord fram till en förståelse av 
rörelsen i vilken det inte finns något underliggande substrat, utan där mot-

 
Hegel: den skulle lika gärna kunnat börja med intet, eftersom varat och intet är en iden-
titet i skillnad, men en sådan början skulle i sådana fall vara självupphävande och inte 
vara någon egentlig början överhuvudtaget. Däremot är denna identitet i skillnad en 
dialektisk relation som genast övergår i ett tredje stadium, nämligen blivandet, och i den 
meningen kan man, något orättvisande, betrakta intet som en negation. För Hegels dis-
kussion av blivandet se: G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik I (Sinzheim: Suhrkamp 
Verlag, 2012), s. 83. 
60 ASDS, s. 404.  
61 Frågan om hur Patočkas relation till Hegels tänkande egentligen såg ut är inte helt lätt 
att besvara. Han översatte exempelvis såväl Andens fenomenologi som den första och 
andra delen av Hegels Estetik till tjeckiska, men skrev detta till trots förvånande lite om 
Hegels filosofi. Texterna som behandlar Hegel handlar i första hand om estetiken och 
om herre/slav-dialektiken, men det finns inte någon egentlig ”uppgörelse” (Auseinander-
setzung) med den hegelska ontologin. Detta samtidigt som Patočka påpekar att ”feno-
menologin och dialektiken måste gå hand i hand” då deras problem och frågeställningar 
ständigt korsar varandra. Det som Patočka har i åtanke här tycks i första hand röra den 
husserlianska fenomenologin och frågor som intentionalitet, varseblivning och det icke-
givnas horisontella givenhet, men, förvånande nog, nämner han inte rörelsen i detta 
sammanhang. De publicerade föreläsningarna om Hegels filosofi som Patočka höll vid 
Karlsuniversitet 1949–1950 är inte heller de särskilt givande vad gäller just Hegels för-
ståelse av rörelsen, delvis på grund av föreläsningarnas introducerande natur: en stor del 
av föreläsningarna ägnas åt att kontextualisera och situera Hegels filosofi i dess samtid 
medan de filosofiska analyserna får mindre utrymme. Detta beror inte minst på att 
denna föreläsningsserie kom till ett abrupt slut i och med att Patočka blev avskedad från 
universitetet 1949. För Patočkas diskussion om fenomenologins relation till dialektiken 
se: PSM, s. 276. Patočkas föreläsningar om Hegel har inte publicerats ännu. Jag tackar 
Patočka-arkivet i Prag, och särskilt Jan Frei, för att jag har fått tillgång till materialet.  
62 EAS, s. 49. 
63 EAS, s. 49.  
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satserna verkar på varandra på ett sådant sätt att de inte kan övergå i ett 
försonande och positivt tredje stadium. Motsatsernas verkan på varandra 
tycks alltså vara antinomisk till sin natur: en oupplöslig sammanstötning 
mellan två kontradiktoriska parter. Men om rörelsens dialektiska struktur 
förstås i termer av en absolut motsättning är det inte bara Kants ”dialektik” 
som gör sig påmind, utan även Herakleitos. Mot bakgrund av Patočkas för-
sök att, på en och samma gång, radikalisera Aristoteles och utveckla en 
dialektisk förståelse av rörelsen i den tyska idealismen kölvatten får hans 
läsning av Herakleitos i de Kätterska essäerna med andra ord en annan 
dignitet. Polemos är nämligen det gemensamma genom att det binder 
samman de stridande parterna, men inte för att det binder samman dem i 
en enhet som är avskild från dem, utan just på grund av att det är striden, 
motsättningen som sådan, som är det enda som är gemensamt för dem 
båda. Striden, skillnaden, verkar inte på något underliggande substrat, utan 
är den antagonistiska relation som fogar samman motsatserna, utan att för 
den delen upphöja denna sammanfogning till en obruten, och bortomlig-
gande, enhet. Det finns med andra ord ingen harmonisk punkt eller sub-
stans vid vilken rörelsen kommer till ända och finner vila, utan existensen 
är rörelse på ett sådant sätt att den med nödvändighet är rastlös och orolig. 
Varje framträdelse är, skriver Patočka sammanfattningsvis, ”alltid ofullstän-
dig och begränsad; varje manifestation döljer sig samtidigt som den fram-
träder”.64 I ljuset av detta kan vi också återvända till Patočkas förståelse av 
dynamis. Dynamis innebär nämligen inget annat än det varandes dubbla 
möjlighet: möjligheten av att framträda och att dra sig undan, att vara och 
att icke-vara, en utspänd och utsträckt spänning mellan närvaro och från-
varo. I denna mening är ”varje rörelse och varje form av liv”, som Patočka 
konstaterar i sina föreläsningar om Herakleitos, ”en balanserad spänning”.65 
Det är den här balanserade spänningen i framträdandet och varat självt som 
tjänar som Patočkas utgångspunkt för analyserna av den mänskliga existen-
sen som rörelse och för förståelsen av människans samexistens med andra.   

För att steget från Aristoteles rörelselära till en förståelse av den mäns-
kliga existensen som rörelse ska vara möjligt är radikaliseringen av Aristo-
teles en förutsättning. Den här kritiken mot Aristoteles substantialism är 
också den punkt vid vilken Patočkas dialog med Heidegger återigen gör sig 
påmind. Till att börja med förenas Patočka och Heidegger i en gemensam 
kritik av substansbegreppet. Men medan Patočka söker efter en möjlighet 

— 
64 ASDS, s. 431.  
65 Jan Patočka, Nejstarší řecká filosofie (Prag: Vyšehrad, 1996), s. 156. 
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att radikalisera Aristoteles utmärks Heideggers konfrontation med Aristo-
teles snarare av ett försök att visa att det helt enkelt inte finns någon 
substanslära hos Aristoteles, utan att detta endast är en felaktig, om än sym-
tomatisk, modern tolkning av honom.66 Substansens problematik föranleder 
dessutom frågan, som Mariana Larison ställer, om varför Patočka egent-
ligen vänder sig till Aristoteles och inte till Heidegger? Som Larison påpekar 
finner vi nämligen en liknande struktur som den som Patočka till viss del 
tycks projicera på Aristoteles tänkande i Vara och tid. Heideggers beskriv-
ningar av tillvarons ekstatiska tidslighet är i själva verket ingenting annat än 
”ett permanent utträde utanför sig själv” och ett utträde eller en ekstas som 
på intet sätt vilar på någon substans eller något subjekt. Här finner vi också, 
fortsätter Larison, i varje ekstas, en rörelse från vara till icke-vara och från 
icke-vara till vara, det vill säga en struktur som bär på många likheter med 
den förståelse av rörelse som Patočka försöker utveckla.67 Larison bemöter 
denna fråga genom att påpeka att Patočka skulle ha kunnat vända sig till 
Heidegger, men att rörelsen i sådana fall skulle ha förståtts i tidsliga termer 
och inte i rumsliga. Precis som Larison anmärker förstår Patočka emellertid 
rörelsen just i rumsliga termer – som en ekstatisk rörelse som är rumslig i 
och med att den alltid utspelar sig kroppsligt.68  

— 
66 I föreläsningsserien Aristoteles, Metaphysik Θ 1-5, Von Wesen und Wirklichkeit der 
Kraft (1931) skriver exempelvis Heidegger: ”Det är vanligt att man förstår den aristote-
liska ontologin som en ’substanslära’. Det är dock ett missförstånd, som delvis uppstår 
genom en otillräcklig utläggning av pollakos. Man har, mer specifikt, förbisett det faktum 
att Aristoteles endast förbereder en fråga här”. Martin Heidegger, Aristoteles, Metaphysik 
Θ 1-5, Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft, GA 33 (Frankfurt: Vittorio Klostermann, 
1990), ss. 45-46. 
67 Mariana Larison, ”Du mouvement chez Aristote d’après Jan Patočka”, i Jan Patočka – 
Liberté, existence et monde commun, red. Nathalie Frogneux (Argenteuil: Le Cercle 
Herméneutique Editeur, 2012), s. 189. 
68 Samtidigt är det viktigt att tillägga att detta endast är en del av svaret på frågan som 
Larison ställer. Patočkas läsning av Aristoteles utgör nämligen inte bara grundvalen för 
hans existentiella förståelse av rörelsen, utan även – som detta kapitel har försökt att visa 
– för hans fenomenologiska förståelse av världens rörelse.  
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Inledning 

Patočkas analyser av världen i dess helhet svarar mot de många problem 
som enligt honom kännetecknar subjektivismen, både inom och utanför 
fenomenologin. Men hans förståelse av världen i dess helhet utgör dess-
utom den ontologiska grundvalen för hans analyser av den mänskliga 
existensen. Världen är, precis som de tidigare kapitlen har visat, det primära 
skiktet i Patočkas fenomenologi och den struktur utifrån vilken den mänsk-
liga existensen måste förstås. Detta innebär likväl inte att världen på något 
sätt ska förstås såsom avskild från människans existens, utan tvärtom att de 
ontologiska och fenomenologiska strukturer som utmärker världen också 
kännetecknar den mänskliga existensen. Detta är inte minst tydligt i Pa-
točkas analyser av rörelsebegreppet som är det begrepp utifrån vilket 
existensens världslighet förstås. I de tidigare kapitlen har rörelsen emellertid 
endast analyserats på basis av vissa allmänna och formella strukturer. I det 
som följer kommer dessa analyser successivt att konkretiseras då det 
handlar om att förstå hur just den mänskliga existensen rör sig med andra 
och hur den blir berörd av världen. De tidigare analyserna av världen 
kommer i denna mening att kompletteras med en analys av det sätt på vilket 
människan delar världen med andra. Det som tidigare framförallt har 
beskrivits i termer av den struktur av med-framträdande som konstituerar 
världen karakteriserar nämligen även människans samexistens med andra.    

Patočkas förståelse av rörelsens dynamiska rastlöshet och negativitet 
konkretiseras i denna mening i och genom hans analyser av den mänskliga 
existensens rörelse. I dessa analyser fördjupas hans aristoteliska tolkning av 
rörelsebegreppet i förhållande till den mänskliga existensens förkropps-
ligade rumslighet och i förhållande till dess tidslighet. Det är också dessa två 
fenomen som kommer att stå i centrum för de två kapitel som bildar denna 
del av avhandlingen. Det första kapitlet ”Kroppslighet, orientering och 
samexistens” tematiserar Patočkas förståelse av existensens kroppslighet 
och det sätt på vilket människan, i och genom sin kroppslighet, samexis-
terar med andra. Det andra kapitlet ”Existensens rörelser” behandlar där-
efter Patočkas vidareutveckling av samexistensens tematik utifrån hans teori 
om den mänskliga existensens tre huvudsakliga rörelser. Det är också i detta 
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kapitel som frågan om tidslighet kommer att analyseras då existensens 
trefaldiga rörelse stammar just från dess tidslighet – från tidslighetens 
ekstatiska uppdelning i det förflutna, nuet och framtiden. Samexistensen 
som behandlas i det första kapitlet kompletteras därmed av en analys av de 
olika former som denna samexistens tar på basis av just tidslighetens dis-
tinkta, men förenade, ekstaser. Detta kapitel kommer också att tematisera 
de existentiella grundvalarna för det som sedan leder fram till Patočkas 
uttryckliga politiska tänkande; något som i sin tur analyseras i avhand-
lingens tredje och sista del.  
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KAPITEL 4 
Kroppslighet, orientering och samexistens 

Patočkas fortsatta tematisering av rörelsen sker alltså i och genom en analys 
av den mänskliga existensens kroppslighet.1 Existensens rörelse är näm-
ligen, som han skriver, ”endast möjlig i och genom kroppsligheten”.2 Det är 
med andra ord i och genom vår kroppslighet som vi träder i kontakt med 
såväl världen som med andra människor. Här är det emellertid viktigt att 
återigen understryka att den här förkroppsligade rörelsen inte enhetliggörs 
”av någon bärare eller något substrat” utan att rörelsen föregår varje sådan 
bestämning.3 Patočkas insisterande på rörelsens grundläggande betydelse 
för den mänskliga tillvaron innebär i denna mening att varken subjektet, 
jaget eller dess kropp bildar någon grund för den.  

Men om kroppen inte är något som understöder eller ligger till grund för 
rörelsen, utan rörelsen tvärtom upprättar och strukturerar kroppen, innebär 
detta på samma gång att frågan om var existensen egentligen är, vad dess 
plats är, blir till en avgörande fråga. Den mänskliga existensens oavbrutna 

— 
1 Med kroppslighet syftar jag genomgående på det som i den fenomenologiska tradi-
tionen kallas för såväl levd kropp som lekamen i motsats till objektiverad kropp. Denna 
distinktion har sin upprinnelse i Husserls tänkande och i distinktionen som Husserl 
introducerar mellan Leib och Körper, mellan kroppslighet och kropp. Husserl introduce-
rar denna distinktion för att förklara skillnaden mellan det sätt på vilket vi lever i och 
genom vår kroppslighet och hur vi, exempelvis när vi studerar kroppen på ett medi-
cinskt plan, också möter den som en objektiverad kropp. Den levda kroppsligheten är 
för Husserl därigenom inte något objekt som människan kan studera utifrån ett ”tredje-
personsperspektiv”, vilket är något som tvärtom utmärker kroppen (Körper), utan något 
som är oupplösligt förbundet med vår erfarenhet av världen. Denna kroppslighet ut-
märks, menar Husserl, av tre fundamentala strukturer: 1. Kroppsligheten är en noll-
punkt för all erfarenhet, den utgör den plats utifrån vilken all perception av världen äger 
rum. 2. Det är i och genom vår kroppslighet som vi erfar smärta och njutning; den utgör 
en somaestetisk dimension av vår erfarenhet. 3. Kroppsligheten är kinestetisk: det är i 
och genom vår kroppslighet som vi rör oss i världen. Husserls analyser av kroppslig-
heten återfinns bland annat i: Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie 
und phänomenologischen Philosophie – Zweites Buch, Husserliana IV (Haag: Martinus 
Nijhoff, 1952).  
2 LSC, s. 97.  
3 Se supra s. 133, not 47.  
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rörelse innebär i själva verket att hela frågan om existensens rumslighet måste 
tematiseras utifrån människans konstanta strävan efter att finna sin egen 
plats, det vill säga som en fråga om hur människan orienterar sig i sin om-
värld. Det är först när dessa frågor har besvarats som vi kan vända oss till 
frågan om vilken roll vår samexistens med andra har i den mänskliga tillvaron 
då det är just vår dynamiska rastlöshet, vår negativitet, som tvingar oss 
bortom oss själva i riktning mot både andra människor och mot världen.  

Rörelsens kroppslighet 
I sina analyser av den mänskliga existensen understryker Patočka, likt 
Heidegger i Vara och tid, gång efter annan handlandets företräde i existen-
sen. Samtidigt insisterar han på att Heideggers analyser av denna dimension 
av tillvaron är ofullständiga då de inte innefattar någon egentlig beskrivning 
av kroppslighetens roll i handlandet.4 I Patočkas ögon är det nämligen 
endast utifrån människans förkroppsligade rörelser som hennes konstitu-
tiva världslighet och samexistens kan tematiseras. Den kinestetiskt-taktila 
dimensionen i den mänskliga existensen är därför den mest fundamentala. 
Människan kan, skriver han, ”förlora synen och hörseln, lukten och, till 
stora delar, smaken, men hon kan inte leva vidare om hon inte bevarar 
åtminstone en antydan om det kinestetiskt-taktila sinnet”.5 Vår kropp är 
med andra ord först och främst en kroppslighet i rörelse och en kropps-
lighet som möjliggör all vår kontakt med andra.6 

— 
4 Denna kritik av Heidegger återfinns i en rad olika passager i Patočkas verk. Se exem-
pelvis: TSS, s. 39; s. 55f; s. 124. Här måste man emellertid tillägga att Heidegger själv inte 
skulle instämma helt och hållet med denna karakteristik. För även om Patočka under-
stryker att ”handlandet har en förrangsställning” i Vara och tid så vänder sig Heidegger 
uttryckligen mot just begreppet handling. Han skriver exempelvis: ”Vi undviker avsikt-
ligt termen ’handla’. Dels skulle den i så fall behöva förstås så brett att aktiviteten även 
omfattar motståndets passivitet. Dels gör den en missuppfattning av tillvarons ontologi 
närliggande, som om beslutsamheten vore ett bestämt förhållningssätt hos den praktiska 
förmågan i kontrast till den teoretiska”. Martin Heidegger, Vara och tid, § 60, s. 332. 
Bortsett från frågan om Patočka har tolkat Heidegger på “rätt” sätt eller ej, kan man 
tillägga att Patočka föresätter sig att analysera handlandet på ett sätt som innefattar både 
en aktivitet och ett passivt motstånd samt att dess ”företräde” inte innebär att det mot-
sätter sig det ”teoretiska”. Patočka fortsätter med andra ord att använda begreppet, men i 
ett försök att dekonstruera den förmenta motsatsen mellan aktivitet och passivitet. Han 
kan således sägas vidareutveckla Heideggers tankar i Vara och tid.  
5 Jan Patočka, ”L’espace et sa problématique”, övers. Erika Abrams, i Qu’est-ce que la 
phénoménologie? (Grenoble: Jérôme Millon, 2002), s. 59. Hädanefter förkortad som EP. 
6 Även om den fenomenologiska frågan om kroppsligheten finns närvarande i Patočkas 
verk från 1930-talet och framåt så är det framförallt mot slutet av 1960-talet som han 
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Patočkas förståelse av människans kroppslighet växer på många sätt 
fram i och genom en analys av hur kroppen har behandlats i filosofihistorien. 
Men den växer även fram i och genom en kritisk uppgörelse med det som han 
betraktar som ett av den moderna subjektivismens tydligaste tillkortakom-
manden, nämligen dess oförmåga att närma sig just frågan om existensens 
kroppslighet. Den här kritiken riktar sig uttryckligen mot Descartes analyser 
av kroppen, men utgör i första hand en kritik av den cartesianska moder-
nitetens karakteristiska oförmåga att närma sig frågan. Descartes har således 
en särskild roll i denna historia, inte minst eftersom det först är i och med 
Descartes tänkande som det är möjligt att tala om kroppen utifrån jagets 
position, utifrån ett förstapersonsperspektiv. Descartes stora upptäckt åter-
finns i denna mening i själva utgångspunkten för hans tänkande, nämligen i 
satsen cogito ergo sum: en formulering som förlorar all sin självbekräftande 
sanning om den transponeras till ett tredjepersonsperspektiv. I och med 
Descartes introduceras således kroppsligheten i filosofin, men direkt efter 
att Descartes har upptäckt kroppsligheten ”skyler han över den igen”.7 Det 
är, skriver Patočka, ”en upptäckt och ett försök att frigöra sig från upp-
täckten” på en och samma gång.8 Denna frigörelse från kroppsligheten tar 
enligt Patočka sin början i den första av Descartes Betraktelser, där vår 

 
börjar tematisera den uttryckligen. I föreläsningar och arbetsanteckningar från läsåret 
1968–1969 kan man följa hur detta förnyade intresse för kroppsligheten utspelar sig, dels 
genom en konfrontation med Husserls analyser i Ideen II, men även genom en läsning 
av både Merleau-Ponty och Maine de Biran. Till stora delar så förblir Patočka trogen 
både Husserls och Merleau-Pontys förståelse av kroppsligheten i dessa analyser, sam-
tidigt som han på vissa punkter, om inte bryter med så i alla fall vidareutvecklar deras 
analyser åt ett delvis annorlunda håll. I ett brev till Robert Campbell från 1964 – i vilket 
Patočka uttrycker sin tacksamhet över att Campbell har skickat honom ett exemplar av 
Le visible et l’invisible och sin entusiasm över Merleau-Pontys verk – skriver han att 
Merleau-Ponty visserligen har satt fokus på den kroppslighet som fattas Heidegger i 
Vara och tid, men utan att själv lyckas integrera frågan i tillvarons struktur. ”En dag”, 
skriver Patočka, ”måste någon göra det”. Mot bakgrund av detta brev är det tydligt att 
det är just detta som Patočka föresätter sig att göra, det vill säga, att med hjälp av Hus-
serls, Merleau-Pontys och Maine de Birans beskrivningar av kroppsligheten omformu-
lera Heideggers analyser av tillvaron. Brevet till Campbell är än så länge opublicerat. Det 
är daterat från den 1:a maj 1964.  
7 TSS, s. 15. 
8 TSS, s. 20. Här är det viktigt att återigen inskärpa att Patočkas läsning av Descartes i 
första hand syftar till att belysa den delen av Descartes tänkande som senare skulle 
utvecklas mot det som Patočka ofta refererar till som ”cartesianism”, och som vi har 
berört tidigare. Det handlar således inte om någon textexeges i ordets fulla mening, utan 
om ett försök att synliggöra den substantialism som man visserligen återfinner hos 
Descartes, men som kanske framförallt finner sitt uttryck i den efterföljande traditionen.  
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kunskap om kroppen framträder som tvivelaktig i och genom omöjligheten 
att på ett tillfredsställande sätt särskilja det vakna livet från drömmen: 

Tänker jag närmare härpå, så inser jag klart att det vakna livet och drömmen 
aldrig kan skiljas åt medelst säkra kriterier. Detta gör mig bestört, och min 
bestörtning bekräftar nästan min åsikt om drömmen. Låt gå för det! Vi 
drömmer således, och inga av dessa enskildheter är sanna: att vi öppnar 
ögonen, rör på huvudet, sträcker ut händerna, ja, att vi överhuvud har 
sådana händer eller en sådan kropp.9   

Redan i den här första betraktelsen kan man, menar Patočka, skönja kon-
turerna av Descartes högst problematiska förståelse av den mänskliga 
kroppsligheten. När vi drömmer reduceras vår kropp enligt Descartes till 
något skenbart. Kroppen är med andra ord på intet sätt något som motstår 
vårt tvivel, utan framstår som lika tvivelaktig som allt annat. Det är också 
just denna förmenta tvivelaktighet som Patočka ifrågasätter. För oavsett om 
jag drömmer eller är vaken måste jag vara någonstans, jag måste ha en plats 
utifrån vilken jag varseblir verkligheten och denna plats är endast möjlig om 
jag har en kropp.10 Vare sig jag flyger, faller eller stöter på fantastiska varel-
ser i mina drömmar gör jag alltid detta utifrån ett förkroppsligat perspektiv. 
Det är i själva verket omöjligt att föreställa sig en dröm i vilken det per-
spektiv utifrån vilket drömmen ger sig till känna är helt och hållet upplöst. 
Drömexemplet tycks med andra ord inte vara något som förmår vederlägga 
argumentet om att vår kropp är säkert given, men istället för att erkänna 
detta tar Descartes en annan väg. Han tillstår visserligen att de i drömmen 
inbillade elementen måste vara sammansatta av icke-inbillade element och 
att vår föreställningsförmåga vilar på en sammansättning av dessa element 
till nya former, men förvånande nog inkluderar han inte, noterar Patočka, 
sin egen kroppslighet bland dessa komponenter. Det enda som förmår mot-
stå drömmens villfarelser är nämligen matematiska och geometriska teo-
rem, det vill säga de delar av vår föreställningsförmåga som inte påverkas av 
sin drömlika ickeexistens. Det är emellertid problematiskt att exkludera 
kroppsligheten från en sådan analys eftersom de komponenter som enligt 
Descartes ”utgör det material, varav allt det vi föreställer oss, vare sig det är 
verkligt eller inte, är bildat”, såsom storlek, antal, kvantitet och form, i själva 
verket endast är möjliga på basis av just den kroppslighet och den plats som 

— 
9 René Descartes, Betraktelser över den första filosofin, i Valda skrifter, övers. Konrad 
Marc-Wogau (Stockholm: Natur och kultur, 1998), s. 92. 
10 TSS, s. 16. 
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Descartes har exkluderat.11 ”I ett enda språng”, påpekar Patočka, har Des-
cartes hamnat i den rena objektivitetens domän, det vill säga i geometrins 
sfär förstådd bortom all mänsklig erfarenhet.12  

Descartes ansluter sig således redan från början till den metafysiska och 
substantialistiska tradition som omöjliggör någon egentlig tematisering av 
kroppsligheten. Utifrån detta perspektiv är kroppen på sin höjd ett utsträckt 
ting bland andra, något som också på förhand utesluter all ”kroppslig erfa-
renhet som påminner om något personligt” från analysen och, skriver 
Patočka, nedvärderar den till ”ett subjektivt tillägg”.13 Det här substantiali-
stiska synsättet förstärks sedan ytterligare genom Descartes berömda exem-
pel med vaxklumpen i den andra betraktelsen. Det som Descartes försöker 
visa med detta exempel är att vår sinnliga kunskap om tingen är skenbar. 
Allt som hör till smaken, lukten, synen, känseln och hörseln av vaxet 
förändras, som Descartes skriver, när vaxet smälter, medan vaxets substans 
kvarstår.14 Det som gör vaxexemplet problematiskt enligt Patočka är att 
Descartes talar om vaxet i två olika betydelser på samma gång. Å ena sidan 
talar han om vaxet som något man kan hålla i handen och föra närmare 
elden så att det smälter, samtidigt som han å andra sidan talar om det i 
termer av vad som består när attributen förändras. Det vax som jag 
manipulerar och på olika sätt hanterar praktiskt är dock, påpekar Patočka, 
inte en substans som bär på olika attribut, utan något som endast är ett 
objekt ”i en specifik betydelse av ordet”: 

Det är en del av vår levda, meningsfulla värld. Varje aspekt av det pekar 
bortom det till en kontext, till de omständigheter under vilka vi påträffar det. 
Den där vaxklumpen är inte en summa av attribut, utan ett kontinuum av 
referenser som leder från ett erfarenhetsmoment till ett annat, referenser till 
den resterande världen och till dess situationer. Det har ingen absolut färg 
som det skulle kunna upprätthålla som sitt substrat; färgen förändras be-
roende på vilken tid det är på dagen, och genom tingets visuella situation vid 
ett givet tillfälle.15 

Om man, som Descartes har gjort redan i den första betraktelsen, utesluter 
det som Patočka kallar för den ”personliga kroppsligheten” är det således 
omöjligt att tematisera vaxet i relation till hur vi faktiskt möter det i vår 

— 
11 René Descartes, Betraktelser över den första filosofin, s. 93.  
12 TSS, s. 16. 
13 TSS, s. 16. 
14 René Descartes, Betraktelser över den första filosofin, s. 100. 
15 TSS, s. 17. 
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erfarenhet. Vaxet framträder i en praktisk kontext och i relation till en 
handlande existens i rörelse och det är endast utifrån en sådan horisont som 
vaxet är meningsfullt för oss. Det perspektiv utifrån vilket Descartes talar är 
tvärtom det hos ett helt och hållet lösgjort subjekt som orörligt och 
ointresserat betraktar omvärlden. Problemet är att Descartes inte förmår se 
att detta till synes ointresserade perspektiv även det är genomsyrat av vår 
praktiska inblandning i världen. Men det är också utifrån den här abstra-
herade positionen som Descartes kan analysera vaxet i termer av en sub-
stans med vidhäftande attribut, det vill säga i termer som enligt Patočka 
härrör från det grekiska tänkandet och då framförallt från Aristoteles försök 
att subsumera verklighetens mångfald under definitiva kategorier – något 
som vi har sett att Patočka kritiserar redan hos dess upphovsman.16 Sam-
tidigt är det just detta förnekande av den egna kroppsligheten som möj-
liggör den moderna subjektivismen. Genom att reducera kroppen till ett 
utsträckt ting, det vill säga genom att reducera kroppsligheten till en kropp 
bland andra, möjliggörs en förståelse av subjektet där människan förstås 
såsom lösgjord från världen, som ett subjekt ståendes framför den –något 
som leder till att existensens konstitutiva världslighet endast förstås som 
något avlett och accidentellt. Descartes upptäcker i denna mening den 
mänskliga existensens kroppslighet, men han frigör sig inte bara från 
upptäckten, som Patočka uttrycker det, utan gör sitt yttersta för att nedvär-
dera kroppslighetens skenbarhet och instabilitet. Detta är emellertid inte 
bara något som utmärker Descartes tänkande enligt Patočka, utan något 
som är symtomatiskt för den humanistiska moderniteten. Allt det som 
hotar subjektets ställning, allt det oroliga och rastlösa i människans natur 
(kroppsligt eller ej), neutraliseras under moderniteten på ett sådant sätt att 
existensens grundlösa utsatthet, dess amplitud, skyls över och stabiliseras. 

I själva verket är det först i och med Maine de Biran som filosofin enligt 
Patočka tar ett första steg mot en förståelse av kroppen som förmår bryta 
med denna substantialistiska metafysik. Maine de Birans tänkande bildar 
emellertid inte bara en viktig etapp i filosofins moderna historia för 
Patočka, utan det är också i och genom en tolkning av Maine de Birans filo-
sofi som Patočka utvecklar sin egen förståelse av existensens kroppslighet. I 
Maine de Birans tänkande framträder nämligen skillnaden mellan kropps-
lighet och kropp (Leib och Körper) för första gången i filosofin. Den här 
skillnaden introduceras i Birans tänkande som en del av hans försök att 
övervinna Kants förståelse av jaget som en representation som åtföljer alla 

— 
16 TSS, s. 17. 
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andra representationer. Biran kritiserar Kants påstått ”logiska och abstrakta 
metod” för att istället vända sig till Descartes i ett förnyat försök att finna 
det personliga jaget utifrån något som han kallar för en ”intern empirism”.17 
Likt Descartes handlar det om ett försök att genom reflektionen finna en 
grund för subjektet, men en grund som i Birans fall inte representeras av ett 
cogito utan av ansträngningens fenomen. I all vår kroppsliga erfarenhet är vi 
nämligen, menar Biran, medvetna om den ansträngning som vår kropp ger 
upphov till. Jag har, som Patočka beskriver det, en ”ursprunglig medveten-
het om ansträngning, av att ha vissa möjligheter som att till exempel röra 
min hand” och genom en sådan ansträngning vet jag omedelbart ”att rörel-
sen härrör från mig som ett autonomt centrum”.18 Här handlar det således 
inte om en ansträngning som uppstår från externa stimuli, utan om en an-
strängning utan något slags extern påverkan. För Biran är denna ansträng-
ning snarare något som han kallar för en ”hyperorganisk kraft”, en kraft 
som endast är möjlig genom det motstånd som ansträngningen möter i vår 
kropp: 

Jaget har en intern apperception av sin existens. Från denna apperception 
kan jaget urskilja den orsak som det är från effekten eller kontraktionen som 
det meddelas om i organiska termer, något som inte längre är jaget självt och 
som det placerar utanför sig. Den primitiva handlingen är en hyperorganisk 
kraft som av naturen står i förbindelse med ett levande motstånd.19  

Biran kombinerar därigenom den reflexiva metod som vi finner hos Des-
cartes med den aktivt personliga dimensionen i den tyska idealismen och då 
framförallt hos Schelling och Fichte.20 Från Schelling och Fichte lånar Biran 
idén om viljan som ett villkor eller en förutsättning för självet, en förut-
sättning som enligt Biran har en psykologisk och metafysisk evidens – till 
skillnad från en matematisk eller rationell sådan – genom den medvetenhet 
om ansträngningens fenomen som vi når genom ett slags inre erfarenhet 
— 
17 För Maine de Birans kritik av Kant se: François-Pierre-Gonthier Maine de Biran, Essai 
sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec l’étude de la nature (Paris: Vrin, 
2001), s. 87f. Biran kritiserar framförallt Kant för att han har avlägsnat sig från den reflexiva 
metoden och istället ägnat sig åt en ”klassificering eller ett logiskt ordnande av med-
vetandets instrument” och att han därigenom inte förmådde se att distinktionen mellan 
subjekt och objekt endast är en logisk abstraktion, och en abstraktion som inte korrelerar 
med erfarenheten. Begreppet ”intern empirism” används genomgående i Essai sur les fon-
dements de la psychologie och då som synonymt med begreppet “inre erfarenhet”.  
18 TSS, s. 24. 
19 François-Pierre-Gonthier Maine de Biran, Essai sur les fondements de la psychologie et 
sur ses rapports avec l’étude de la nature, s. 187.   
20 Ibid., s. 117. 
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eller ”intern empirism”. Birans originalitet gentemot hans föregångare, och 
inte minst i förhållande till Descartes, är emellertid att denna medvetenhet 
inte är en medvetenhet i form av ett jag som är medvetet om sig självt, det är 
inte ett jag som igenkänner och erkänner sig självt, utan ett jag som står i 
relation till något främmande, till ett icke-jag. För att vi ska kunna ha någon 
objektiv kännedom om vår egen vilja krävs det nämligen, skriver Biran, att ”vi 
på samma gång är själv och annan”.21 Redan på den här punkten kan man 
observera varför Birans tänkande blir så viktigt för Patočka. Biran analyserar 
nämligen kroppsligheten utifrån ett perspektiv där distinktionen mellan in-
sida och utsida destabiliseras till förmån för ett tänkande i vilket existensens 
egenhet, eller insida, alltid redan är utsatt för dess främmande utsida.   

Biran kallar den här relationen mellan självet och dess annanhet för en 
”primitiv dualitet”. Den ”primitiva dualiteten” utspelar sig mellan ansträng-
ningen och det som motstår den, nämligen det motstånd som vi möter i vår 
egen kropp och det ”absoluta motstånd” som vi möter i andra kroppar.22 
Ansträngningen är med andra ord inte obegränsad, utan konstitueras tvärt-
om av det faktum att kroppen motstår den; av att vår kropp, som Patočka 
skriver, inkluderar olika modus som trötthet, utmattning etc.23 Det som gör 
Biran intressant i ett fenomenologiskt sammanhang är alltså att han bryter 
med den tydliga distinktionen mellan inre och yttre till förmån för ett 
tänkande där denna distinktion har destabiliserats. Renaud Barbaras har 
påpekat att man därigenom bör göra en begreppslig åtskillnad mellan den 
primitiva dualitet som Biran talar om och den dualism som vi finner hos 
Descartes.24 Till skillnad från den cartesianska dualismen finner vi näm-
ligen, skriver Barbaras, en ”radikal samhörighet mellan två termer” i Birans 
tänkande och en samhörighet som snarast privilegierar relationen mellan 
termerna än något annat, eftersom både ansträngningen och dess materiella 
motstånd möjliggörs av varandra.25  

Genom detta möte mellan ansträngningen och dess motstånd konsti-
tueras således vår kroppslighet. Ansträngningen leder bortom självet mot en 
exterioritet som bjuder motstånd mot den och som därigenom tvingar 
ansträngningens kraft att vända tillbaka till sig själv. Genom denna rörelse 
upprättas därför också skillnaden mellan den levda kroppsligheten och den 

— 
21 Ibid., s. 164. 
22 Ibid., s. 118. 
23 TSS, s. 24. 
24 Renaud Barbaras, L’ouverture du monde – lecture de Jan Patočka, s. 135. 
25 Ibid.  
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objektiva kropp som bjuder motstånd mot den.26 Det som Biran i själva 
verket försöker beskriva är därmed kroppslighetens genes som sådan. 
Kroppslighetens genes, det sätt på vilket vi blir medvetna om vår kropps-
lighet, sker just i och genom den exterioritet som den objektiva kroppen 
utgör. Det är också i den här bemärkelsen som man, likt Barbaras påpekar, 
måste betrakta detta som en samhörighet mellan två termer. Om det inte 
vore för denna annanhet i det egna skulle i själva verket kroppsligheten inte 
vara möjlig. Det är också av den här anledningen som Birans tänkande blir 
så viktigt för Patočka. Som vi har sett tidigare påkallar Patočka en kropps-
lighet som förmår bryta med den moderna subjektivismen genom det sätt 
på vilket kroppen bryter upp subjektets självinneslutna position till förmån 
för en kroppslighet genom vilken människan inte bara har världen framför 
sig, utan tvärtom lever i och med den. Birans förståelse av kroppslighetens 
dualitet, det faktum att människans kroppslighet är helt och hållet beroende 
av det motstånd som dess ”utsida” bildar, underminerar i denna mening 
själva tanken på att människan skulle vara lösgjord från världen. Det som 
Patočka återfinner hos Biran är alltså en förståelse av den mänskliga 
kroppsligheten där kroppsligheten blir till ett slags kontaktyta för vår rela-
tion med andra och med världen. Den mänskliga existensens förkroppsli-
gade erfarenhet är annorlunda uttryckt alltid en erfarenhet som utspelar sig 
på gränsen mellan det egna och det främmande. Därigenom är existensens 
kroppslighet också med nödvändighet något som splittrar och destabiliserar 
subjektets förmenta enhet och stabilitet – kroppsligheten är kort sagt a-sub-
jektiv till sin natur.  

Det finns dock ett avgörande tillkortakommande i Birans filosofi som 
enligt Patočka omöjliggör ett tänkande om kroppen i hans efterföljd. Detta 
rör hans förståelse av ansträngningen i termer av en hyperorganisk kraft. 
Även om dualiteten hos Biran i viss mening pekar bortom den cartesianska 
dualismen är en sådan dualism trots allt närvarande redan i början av hans 
analyser. I och med att Biran framhåller att ansträngningen härrör från en 
”hyperorganisk princip” utmynnar nämligen, skriver Patočka, hans för-
ståelse ”till slut i denna princips rena andlighet”. 27 Förståelsen av ansträng-
ningen som en hyperorganisk kraft, som en kraft som ligger bortom 
organismen, leder med andra ord till att dualismen som vid en första 
anblick föreföll vara övervunnen återkommer. Den hyperorganiska kraften 

— 
26 François-Pierre-Gonthier Maine de Biran, Essai sur les fondements de la psychologie et 
sur ses rapports avec l’étude de la nature, ss. 134-135.  
27 TSS, s. 24. 
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återintroducerar en rent andlig och autonom position medan den kropp 
som gör motstånd mot denna kraft betraktas som passiv materia.28 Trots 
den här kritiken spelar Biran likväl en viktig roll för Patočkas egen förståelse 
av kroppsligheten. Sedan han formulerat denna kritik ställer sig nämligen 
Patočka frågan om inte det som försätter något i rörelse självt ”kan vara 
inneslutet i krafternas och rörelsernas värld?”29 Om ansträngningen befin-
ner sig på en annan nivå än den kroppsliga, i medvetandets, andens eller det 
rena tänkandets domän – vilket är fallet hos Biran – omöjliggörs varje möj-
lig självrelation, varje möjlig relation till den egna ansträngningen. För 
Patočka är nämligen vår relation till oss själva något som i sin kärna inne-
fattar en fråga om var vi är. Självrelationens ”främsta funktion” är, skriver 
han, ”att indikera att vi är någonstans och var vi är”.30 Frågan om var vi är, 
är emellertid en fråga som inte kan uppstå för ett rent andligt väsen, utan 
reduceras då endast till en självreflektion som på intet sätt kan säga mig 
något om var jag egentligen är. Denna kroppsliga ”lokalisering” är dess-
utom helt avgörande för självrelationen som sådan. Vi relaterar nämligen, 
konstaterar Patočka, ”till oss själva genom att relatera till andra, till fler och 
fler ting och slutligen till universum som sådant”. Vi passerar, fortsätter 
Patočka, ”genom andra varanden för att förverkliga denna relation” och 
denna passage är endast möjlig i och genom vår kroppslighet.31 Vår kropps-
lighet är med andra ord inte bara nödvändig för att vi ska kunna ha någon 
kunskap om vår omvärld, utan även för att vi ska kunna ha någon kunskap 
om oss själva.  

För att ansträngningen ska kunna spela den roll som Biran tillskriver den 
kan den med andra ord inte vara hyperorganisk, utan den måste vara 
inskriven i vår kroppslighet. Patočka talar därför varken om ansträngning 
eller om någon hyperorganisk princip, utan inleder istället en diskussion 
om den egna kroppsligheten i termer av kraft och, mer specifikt, i termer av 
en ”seende kraft”. Detta till synes paradoxala begrepp utvecklar Patočka 
sedan genom att hänvisa till Aristoteles beskrivningar av relationen mellan 

— 
28 På den här punkten kan man observera att Patočkas kritik av Maine de Biran i själva 
verket ligger väldigt nära den vi finner hos Merleau-Ponty. Både Patočka och Merleau-
Ponty betraktar förvisso Maine de Biran som en viktig förelöpare till fenomenologin, 
men som en förelöpare som till slut återupprättar precis den distinktion som han själv 
hade försökt övervinna. För Merleau-Pontys läsning och kritik av Maine de Biran se: 
Maurice Merleau-Ponty, L’union de l’âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson 
(Paris: Vrin, 1968), s. 78. 
29 LSC, s. 60.  
30 LSC, s. 60. 
31 TSS, s. 27. 
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människans perception (aesthesis) och rörelse (kinesis) i Om själen, och till 
Aristoteles förståelse av dessa två förmågors oskiljaktiga natur.32 Vår per-
ception är oskiljaktigt förbunden med våra rörelser: synen är inte, skriver 
Patočka, något ”som har sin mening och sitt slut i sig själv”, utan är en ”syn 
för...”; något som hela tiden pekar mot den helhet av mening som ligger 
bortom det som för närvarande upptar vårt synfält och som utmärker 
världen i dess helhet.33 Det är den här kraften som i slutändan konstituerar 
våra kroppsliga rörelser och det är en kraft som vi förvisso är medvetna om, 
men inte på det sätt som Biran beskriver det. Det handlar nämligen om en 
kraft och rörelse i och genom vilken den mänskliga existensen orienterar sig 
i sin omvärld. Denna orientering förutsätter dels denna rörelse, den här 
kraften (utan våra förkroppsligade rörelser skulle vår perception av omvärl-
den vara omöjlig), men den förutsätter även den värld som vi genom vår 
orientering rör oss i och med. Följande passage, i vilken Patočka förklarar 
detta närmare, förtjänar att citeras i sin helhet: 

Orienteringens funktion förutsätter således två komponenter: å ena sidan 
måste vi ha en för-reflexiv medvetenhet om oss själva i form av ett ”jag gör”, 
”jag kan”, ”jag befinner mig”, det vill säga ett medvetande om oss själva i 
egenskap av kraft och förmåga att appercepiera resten av världen; å andra 
sidan måste ”resten av världen” vara den miljö i vilken vi lokaliserar oss 
själva. Vi passerar från oss själva i egenskap av seende till det sedda i vilket vi 
lokaliserar oss själva som utgörandes en del av världen, som kraft och som 
objektiv verklighet. I uttrycket ”vi passerar” är användandet av presens 
emellertid oskäligt. Det skulle vara mer korrekt att säga, i perfekt, ”vi har 
passerat”, för vi har aldrig först och främst den subjektiva komponenten, vi 
är redan tagna, absorberade av det föregående genom relationen till världen 
så till den grad att vi knappt kan lägga märke till att denna relation som en 
av sina termer förutsätter ”kraften som relaterar”, det vill säga att den själv 
instiftar och förverkligar denna relation.34 

Vi har således en för-reflexiv medvetenhet om oss själva som kraft, eller, 
som Patočka också beskriver det, en medvetenhet om vår ”egen dynamik 
och dess förlopp” och om en dynamik, som trots att vi inte alltid ser det, 
”inte desto mindre är mottaglig för det som utgör dess hinder eller som 
understöder den”.35 Strukturen i Birans teori om ansträngningen kvarstår 
med andra ord, men den är transponerad till en annan domän. Ansträng-
— 
32 LSC, ss. 60-61. 
33 LSC, s. 61. 
34 LSC, ss. 61-62. 
35 LSC, ss. 67-68. 
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ningen som vi på ett för-reflexivt plan är medvetna om är redan på detta 
plan en kroppslig kraft och en kraft som konfronteras med andra kroppar 
som därigenom bildar dess konstitutiva motsida och ändlighet. Även om vi 
kan konstatera att Patočka på detta sätt undviker vissa av Birans tillkorta-
kommanden återstår emellertid frågan om vad denna för-reflexiva med-
vetenhet egentligen är? Vad innebär det egentligen att vara medveten om 
sig själv såsom kraft och rörelse?  

För att förklara detta vänder sig Patočka i ett första steg till Maurice 
Merleau-Pontys diskussioner av viljans magiska trolldom (sortilège) i 
Phénoménologie de la perception som, skriver Patočka, ”gör att de åsyftade 
förändringarna förverkligar sig bland tingen genom mina rörelser”.36 Viljan 
får här funktionen av ett internt fiat som direkt åtföljs av mina rörelser. Att 
tillskriva viljan en sådan magisk funktion och trolldom som omöjliggör 
varje ytterligare fråga är inte ett särskilt tillfredställande svar, men det är ett 
svar som, menar Patočka, ”förefaller mindre paradoxalt om man redogör 
för subjektets, det kroppsliga subjektets och den subjektiva rörelsens 
natur”.37 Det som gör den här ”magiska” tankefiguren paradoxal är näm-
ligen att man förutsätter att det finns ett jag som innan och bakom rörelsen 
beordrar sig själv att röra på sig medan jaget, fortsätter Patočka, ”inte är 
någonting som ger order; det är redan rörelse”.38 Man kan därför, som 
Barbaras har påpekat, notera ett slags fusion mellan Birans och Merleau-
Pontys tänkande hos Patočka här. Han behåller Birans tanke om en ”upp-
levd impuls” samtidigt som den kropp som denna impuls möter är ”själva 
uttrycket för rörelsens intentioner”.39 Det handlar med andra ord inte längre 
om någon viljehandling, utan om en upplevelse av kroppen som en kraft 
som alltid redan är, och som alltid redan har varit, i rörelse. På den här 
punkten kan man också precisera vad Patočka syftar på när han talar om att 
existensens rörelse inte vilar på kroppen eller kroppsligheten, utan att 
rörelsen själv ”utför all inre förening”. Existensens rörelse, den kraft som vi 
alltid är medvetna om, är i själva verket en rörelse som konstituerar såväl 
kroppsligheten som den objektiva kroppen. Genom våra rörelser stöter vi 
nämligen alltid på ett motstånd, vare sig det är det ”absoluta motstånd” som 
vår omvärld framställer eller det motstånd som vår egen kropp med dess 

— 
36 LSC, s. 71. I Phénoménologie de la perception skriver Merleau-Ponty exempelvis: ”Rela-
tionen mellan mitt beslut och min kropp är en magisk relation när jag rör mig”. Maurice 
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Paris: Gallimard, 2005), s. 123. 
37 LSC, s. 72. 
38 LSC, s. 72. 
39 Renaud Barbaras, L’ouverture du monde – lecture de Jan Patočka, s. 154. 
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trötthet och ansträngning ger upphov till. I och genom denna rörelse och 
det motstånd som den möter blir vi medvetna om den dualitet som utmär-
ker vår existens, nämligen den samtidiga dualiteten och relationen mellan 
kroppsligheten och kroppen. Kroppsligheten och kroppen är därmed, som 
Duicu har beskrivit det, ”sedimenteringar” av rörelsen och inte något som 
föregår den.40 Existensens rörelse, den dynamiska rastlöshet som enligt 
Patočka utmärker människan, ligger alltså till grund för existensens kropps-
lighet. Det är i och genom människans dynamiska rörelse bortom sig själv 
som hennes kroppslighet konstitueras. Detta innebär på samma gång att 
den mänskliga existensens rörelse inte i första hand är en rörelse som 
utmärks av lägesförändring, utan att existensens dynamik är mer grund-
läggande än så. Rörelsen utgör snarare, skriver Patočka, ”den dynamiska 
ansats som för existensen utanför sig själv och som innebär att existensen 
alltid redan är utanför sig själv”. 41  

Existensens platslöshet  
Människan rör sig med andra ord alltid bortom sig själv enligt Patočka, och 
på ett sådant sätt att hon utmärks av en viss opacitet. Den mänskliga 
existensen är på så vis aldrig helt och hållet närvarande för sig själv, utan 
utmärks, på grund av sin transcenderande natur, i lika hög grad av sin egen 
frånvaro.42 Man kan därför säga att människan inte bara lever i relation till 
en annanhet – som i slutändan är världen i dess helhet – utan att hon också 
utmärks av en inre annanhet som omöjliggör varje slutgiltig självnärvaro. 
Existensens dynamik innebär att människan inte kan positioneras eller 
närvarogöras, oavsett om det sker genom en introspektiv självreflektion 
eller ej. För att fånga denna undflyende dynamik beskriver Patočka också 
den mänskliga existensen som ”en ström av centrifugal energi”, det vill säga 
som en dynamik som just undflyr varje centrum.43 Men i och med att den 
mänskliga existensen inte är centrerad i sig själv kan existensen inte heller 
sägas ha någon plats. Det finns inte någon position, inte någon fast och 
oföränderlig punkt vid vilken existensens dynamik skulle upphöra. Här gör 
sig därför också Patočkas tidigare analyser av existensens amplitud 
påminda. För det som han nu tematiserar i termer av existensens rörelse är 
just den mänskliga existensens amplitud och rastlöshet – en rastlöshet som 
— 
40 Dragoš Duicu, Phénoménologie du mouvement, s. 367.  
41 LSC, s. 72. Min kursiv. 
42 LSC, s. 64. 
43 LSC, s. 64. 
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inte finner någon fast punkt eller vila, utan som endast kastas mellan olika 
rörelser och mellan olika grader av intensitet. 

Om vi återvänder till den tidigare diskussionen om Aristoteles rörelse-
begrepp kan vi också konstatera att det är just denna platslöshet som 
Patočka syftar på när han talar om rörelsen i termer av ett ”stampande på 
samma plats”.44 Detta stampande framträder nu i dess fulla ljus som ett 
stampande på en plats som förvisso är densamma, men endast genom att 
vår mest egna plats är en icke-plats. Grunden under våra fötter är, om man 
så vill, labil och i rörelse på ett sådant sätt att existensen – som Patočka 
också formulerar denna tankegång – är en ”stationär vibration”.45 Existen-
sen är med andra ord atopisk, den är utsträckt, utspänd och uttänjd mot 
världen på ett sådant sätt att dess plats alltid och med nödvändighet är 
delad. Det är också utifrån den här dynamiska rastlösheten som Patočka 
förstår den mänskliga existensens rumslighet. Det är nämligen i och genom 
dessa rörelser i olika horisonter som rummet konstitueras för människan. 
Därmed genomgår emellertid också begreppet utsträckning en förvandling. 
Vi möter nämligen inte längre en värld av utsträckta ting, utan en värld som 
sträcks ut genom existensens ut-sträckande, genom det sätt på vilket 
existensens rörelser sträcker ut existensen bortom sig själv i en rad olika 
möjlighetsfält eller horisonter. I denna mening kan vi också fortsätta att tala 
om vaxklumpen i termer av dess utsträckning i Descartes efterföljd, men 
med den skillnaden att den här utsträckningen måste förstås just i sitt ut-
sträckande och inte som ett i förväg utsträckt ting, det vill säga som en 
utsträckning som sträcks ut genom existensens dynamik. Den mänskliga 
tillvaron, understryker Patočka i sina föreläsningar om Heidegger, är inget 
mindre än en sådan utsträckning; den är ”ett utgående från sig själv, dit, till 
tingen” på ett sådant sätt att tillvaron till hela sitt väsen är ”en utsträckning, 
ett spatium”.46 Det är detta som Patočka syftar på när han talar om den 
mänskliga existensens ”dynamiska ansats”. Det är en dynamisk rörelse som, 
även om den utspelar sig kroppsligt, inte kan reduceras till en kroppslig 
lägesförändring. Rörelsens dynamik är snarare den hos en existens i och 
mot möjligheter; en dynamik som genom platslöshetens negativitet tvingas 
bortom sig själv mot det främmande.  

Vid det här laget är det tydligt att varken jaget eller kroppen bildar någon 
fast grund i erfarenheten. Det är tvärtom våra rörelser bortom oss själva 

— 
44 Supra. s. 126, not 28.  
45 LSC, s. 70. 
46 Jan Patočka, Inledning till fenomenologisk filosofi, s. 158.  
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som är det mest ”egna” i den mänskliga tillvaron. Det är också i och genom 
denna dynamik som vi orienterar oss i världen och som vi överhuvudtaget 
kan lokalisera oss i den. Vår ursprungliga platslöshet har med andra ord 
som följd att vi inte är positionerade i världen, utan att vi tvärtom hela tiden 
måste orientera oss. Frågan om existensens rumslighet blir därför till en 
fråga som i sitt innersta berör det sätt på vilket vi orienterar oss i världen 
och den här orienteringen är i sin tur något som hela tiden utspelar sig i 
relation till andra. Kontakten med andra är, skriver Patočka, ”själva medel-
punkten i vår värld, det som ger den dess mest egentliga innehåll, men även 
dess viktigaste mening, kanske all dess mening”.47 Existensens platslöshet, 
dess inneboende negativitet och rörelse, innebär att den på ett konstitutivt 
plan alltid redan är delad, att den är gemensam. Det är också i den här 
bemärkelsen som vår kroppsliga rörelse bildar en kontaktyta för vår relation 
med andra människor. Denna kontaktyta konstituerar emellertid inte 
någon passiv receptivitet, utan utgör ”svaret mot ett jag som orienterar sig 
aktivt, och denna aktivitet möjliggörs av den kraft över kroppen som varje 
subjekt omedelbart är medveten om”.48 Kroppslighetens mening och vara 
består därför, som Émilie Tardivel har beskrivit det, ”just i möjligheten till 
ett möte med alteriteten”.49 Kroppsligheten möjliggör ett möte med den 
”annanhet” som, på basis av existensens negativitet, utgör dess ”egenhet”. I 
denna mening är negativiteten i existensens rörelse det som ligger till grund 
för vår samexistens. Samexistensen är, som Patočka själv uttrycker det, ”helt 
och hållet grundad i otillräckligheten: jag är inte i mig själv, i min isolering, 
det som jag är ‘i sig’, i min kraft”.50 Här återkommer samma tematik som 
har behandlats i de två föregående kapitlen i termer av med-framträdande 
och med-rörelse, men nu på en existentiell nivå. Patočkas insisterande på 
existensens otillräcklighet är i denna mening endast en existentiell omfor-
mulering av det faktum att tingen inte bara är i sig själva, utan i alla andra 
saker; att de ”är sin avgränsade relation till helheten av det som är”.51 Det är 
nämligen just existensens oro och rastlöshet, dess otillräcklighet och grund-
löshet, som på ett konstitutivt plan gör den gemensam. 

— 
47 PSF, s. 222. 
48 Jan Patočka, ”K přehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života“, i 
Sebrané spisy VII – Fenomenologické spisy II (Prag: Oikoymenh, 2009), s. 195. Hädan-
efter förkortad som KPV. 
49 Émilie Tardivel, La liberté au principe, s. 169.  
50 LSC, s. 85. 
51 Se supra s. 111, not 103. 
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Orientering och samexistens 
I de skrifter från 1960-talets senare hälft som har behandlats tidigare i det 
här kapitlet understryker Patočka att utgångspunkten för en analys av män-
niskans samexistens är den personliga situation som vi alltid är införlivade i 
och en personlig situation som är strukturerad i enlighet med den pro-
nominala strukturen: ”jag-du-det”.52 Men även om denna pronominala 
struktur är en viktig del i analyserna under den här tiden lämnas de relativt 
snabbt åt sidan i dessa texter. Redan 1960, det vill säga cirka tio år innan 
dessa texter skrevs, ägnade emellertid Patočka en hel essä med titeln ”Pros-
tor a jeho problematika” (”Rummet och dess problematik”) till frågor som 
rör existensens rumslighet, dess orientering och det sätt på vilket denna 
orientering formerar sig enligt en pronominal struktur. För att tillfullo 
kunna besvara frågan om existensens orientering och samexistens är det 
således till den texten vi nu måste vända oss.53  

Det Patočka analyserar i denna text rör frågan om hur den mänskliga 
existensen förverkligar rumsliga relationer och hur existensens rumslighet 

— 
52 TSS, s. 43. 
53 Frågan om den mänskliga existensens orientering i världen tar för Patočka sin början i 
en fråga som är centrerad kring rummet och dess natur. Till en början uppstod denna 
fråga om rummet i relation till konsten för Patočka, och mer specifikt i relation till 
frågan om det är möjligt att förstå konsthistoriens olika epoker utifrån förändringar i 
konstens rumstidsliga termer. Detta var i själva verket vad Patočkas vän, och tillika pro-
fessor i konsthistoria, Václav Richter försökte göra i sin forskning. I den digra brevväx-
lingen mellan de två vännerna kan man följa deras stundtals intensiva diskussioner om 
konsthistoriens rumstidsliga aspekter, men man kan också följa hur Patočkas intresse för 
dessa frågor, och då särskilt vad gäller frågan om rummets struktur, växer fram. I ett 
brev till Richter från augusti 1960 skriver Patočka att den samtida filosofin ”har nedvär-
derat rummet (och likaså relationen mellan rummet och existensen i dess helhet)” och 
att det därför ”är nödvändigt att revidera hela frågan”. Dessa diskussioner mellan Pa-
točka och Richter skulle senare utmynna i just essän, ”Prostor a jeho problematika” som 
han skrev till Richters ära i samband med vännens 60-årsdag. Förutom att Patočka i 
denna text beskriver den historiska förståelsen av rummet från det försokratiska tänkan-
det till den samtida fysiken (en historisk undersökning som han också skulle återvända 
till i senare texter) så utgör essän även Patočkas första försök att utveckla en egen för-
ståelse av rummet och ett försök till att därigenom närma sig den ”revidering” av frågan 
som han påkallar i brevväxlingen. För Patočkas brev till Richter se: Jan Patočka, Dopisy 
Václavu Richterovi, i Sebrané spisy XX (Prag: Oikoymenh, 2001), s. 103. Den tjeckiska 
originaltexten ”Prostor a jeho problematika” har inte publicerats i de samlade verken 
ännu. Jag förlitar mig därför på den franska översättningen. Se: Jan Patočka, ”L’espace et 
sa problématique”, i Qu’est-ce que la phénoménologie?, övers. Erika Abrams (Grenoble: 
Millon, 2002). Hädanefter förkortad som EP. 
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konstitueras.54 Det är, skriver Patočka inledningsvis, i och genom våra 
handlingar som vi förverkligar rumsliga relationer, varför rummet inte kan 
förstås i termer av en fast och fullbordad ordning på denna nivå, utan 
snarare måste tematiseras i termer av ett ordnande.55 Det handlar, fortsätter 
han, om att ”tonvikten har förskjutits” i förhållande till den naturvetenskap-
liga förståelsen av rummet, rummet är nämligen inte längre en ”förverk-
ligad geometri, utan en förverkligad geometri”.56 Tonvikten har förskjutits på 
ett sådant sätt att det är människans världslighet som ligger till grund för 
hennes rumslighet. Att vara i världen innebär dock inte någon entydig loka-
lisering för människan. Vår världslighet är inte någon position i ett statiskt 
koordinatsystem, utan omfattar, skriver Patočka, ”helheten av våra möjlig-
heter och en relation till dessa möjligheter”.57  

Den mänskliga existensens platslöshet, oro och dynamik innebär alltså 
att människan alltid befinner sig bortom sig själv i en utsträckt situation. I 
arbetsanteckningarna till artikeln preciserar Patočka den här tankegången 
närmare genom att skriva att det därav ”följer att vårt där är mer ursprung-
ligt än vårt här”, vårt ”här bestäms utifrån vårt där; motsatsen är inte 
sann”.58 Genom en omkastning av vår vardagliga förståelse av denna rela-
tion framträder således vårt där, vår omvärld, som det som ligger oss 
närmast medan vårt här, vårt jag, förblir obestämt: det framträder som en 
”blind fläck”.59 Vi är därför, understryker Patočka, ”aldrig, initialt och ome-
delbart, nära oss själva”, utan är snarare främlingar inför oss själva och kan 
endast övervinna detta främlingskap i och genom vår kontakt med andra.60  

På den här punkten kan man också observera att Patočkas analyser till 
stora delar påminner om Heideggers beskrivningar av tillvarons rumslighet 
i Vara och tid. Tillvaron är, skriver Heidegger, ”i enlighet med sin rums-
lighet, aldrig i första hand här, utan där, ett ’där’ utifrån vilket det sedan 
återkommer till sitt ’här’”.61 Tillvarons därvaro är emellertid inte någon 
egentlig lokalisering av existensen – om tillvarons där skulle vara statiskt 

— 
54 Likheterna med Husserls analyser i framförallt Krisis och Geometrins ursprung är 
påtagliga i denna text, men det finns också vissa avgörande skillnader och då särskilt vad 
gäller Patočkas förståelse av samexistensens betydelse för människans rumslighet.   
55 EP, s. 46. 
56 EP, s. 46.  
57 EP, s. 47. 
58 Jan Patočka, ”L’espace et sa problématique – Annexes”, i Qu’est-ce que la phénoméno-
logie?, övers. Erika Abrams (Grenoble: Millon, 2002), s. 265. 
59 Ibid. 
60 EP, s. 50. 
61 Martin Heidegger, Vara och tid, § 23, s. 129. 
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skulle det i själva verket endast framställa ett nytt här – utan är, fastän 
Heidegger skulle värja sig mot begreppet, en form av rörelse. Tätt förknip-
pat med denna karakteristik av tillvarons där återfinner vi nämligen 
Heideggers beskrivningar av tillvarons ”av-fjärmning” (Ent-fernen). Av-
fjärmningen, skriver Heidegger, är inte ett uttryck för ”avlägsenhet (närhet) 
och än mindre för avstånd”, utan har en ”aktiv och transitiv betydelse” i det 
att tillvaron har en ”väsentlig tendens till närhet”.62 Av-fjärmningen beteck-
nar med andra ord det sätt på vilket rörelsen från ett där återvänder tillbaka 
till ett här och därigenom närvarogör det frånvarande, men denna av-
fjärming är i slutändan endast möjlig på grund av att tillvarons där är mest 
ursprungligt.  

Förskjutningen av existensen från ett här till ett mer ursprungligt där 
innebär samtidigt att vår förståelse av den mänskliga existensens oriente-
ring i världen måste tänkas om. Det är inte längre möjligt att förstå vår 
orientering utifrån subjektet eller jaget. Vi orienterar oss tvärtom alltid och 
med nödvändighet i förhållande till andra: 

Jaget medför alltid ett orienteringssystem som innefattar det, i första hand 
inte för att bestämma andra sakers plats, utan för att situera sig själv. Att 
orientera sig innebär i första hand att bestämma platsen där man själv är, en 
plats som man inte fixerar själv, utan som markeras åt oss av andra saker, av 
det och av du. Det är av andra, av miljön, av sin partner som man mottar 
definitionen av den plats där man är; man är inte själv fixeringspunkten; 
denna ges just av det möte som tilltalar oss.63 

Vid en första anblick kan det förefalla som om vi har lämnat frågan om 
rumslighet bakom oss här, men i Patočkas arbetsanteckningar preciserar 
han relationen mellan rumslighet, orientering och plats närmare genom att 
i en kortfattad anteckning skriva: ”rummets frö – orientering, svaret på 
frågan ’var’”?64 Frågan om människans rumslighet leder med andra ord till 
en fråga som rör vår orientering och den åtföljande frågan om vårt var. 
Detta var, denna plats, är som vi har sett tidigare en plats där vårt här och 
vårt där är helt och hållet sammanflätade och ger därför snarare uttryck för 
den platslöshet som tvingar existensen till en ständig orientering. Omkull-
kastningen av existensens här och där, det vill säga omkullkastningen av 
själva idén om en interioritet, innebär på samma gång att den orientering 
som existensen tvingas till är en orientering som måste ske ”utifrån”. 
— 
62 Ibid., s. 126. 
63 EP, s. 49. 
64 Jan Patočka, ”L’espace et sa problématique – Annexes”, s. 266. 
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Orienteringen sker med andra ord aldrig utifrån existensens position, 
eftersom denna position helt enkelt inte går att fastställa, utan i och genom 
människans relation till världen och till andra. 

Även om dessa analyser till viss del påminner om det sätt på vilket 
Heidegger tematiserar frågan i Vara och tid så är det dock på precis den här 
punkten, där likheterna förefaller vara som störst, som Patočka själv under-
stryker en viss skiljelinje. Heideggers beskrivningar av bevänthetens vara-
modus har nämligen ”överskuggat det faktum att de pragmata som uppstår 
i relation till tillvaron inte artikulerar världen av sig själva, utan att det 
tvärtom är relationen till medtillvaron som spelar den avgörande rollen”.65 
Medan Heidegger framhåller tillvarons i-världen-varo i dess helhet i sina 
analyser av tillvarons orientering insisterar Patočka med andra ord på att 
det är samexistensen som är den primära dimensionen i existensens orien-
tering och en dimension som endast är möjlig på basis av just den kropps-
lighet som lyser med sin frånvaro i Vara och tid.66 

Frågan om den mänskliga existensens orientering kan alltså endast be-
svaras på basis av existensens samexistens och på grundval av de sätt på 
vilka den egna existensen tilltalas av andra människor. Den ursprungliga 
formen, eller ”protostrukturen”, för detta tilltal återfinns enligt Patočka i 
relationen mellan jag-du-detta.67 Jag och du är de ursprungliga formerna för 
närhet i denna struktur medan det är formen för ”avstånd och distans”.68 
— 
65 Jan Patočka, ”Postface à la traduction française du Monde naturel comme problème 
philosophique – notes et fragments”, i Papiers Phénoménologique (Grenoble: Jérôme Mil-
lon, 1995), s. 141. 
66 Här kan man även notera att det är just vad gäller frågan om tillvarons rumslighet och 
orientering som kroppslighetens frånvaro blir som mest påtaglig i Vara och tid. I dessa 
diskussioner av tillvarons av-fjärmande och inriktande (Ausrichtung) riktning mellan 
höger och vänster uppmärksammar också Heidegger själv frånvaron av denna analys. 
Han skriver exempelvis: ”Tillvarons förrumsligande i sin ’lekamlighet’, vilken rymmer 
en egen problematik som inte ska behandlas här, är också präglat utifrån dessa rikt-
ningar”. På den här punkten blir tillkortakommandena i Heideggers analyser iögon-
fallande. För kroppsligheten kan inte förstås som något som präglas utifrån tillvarons 
inriktande mot höger och vänster, utan som en helt och hållet central del i, och något 
som självt präglar, en sådan inriktning. Se: Martin Heidegger, Vara och tid, § 24, s. 130.  
67 EP, s. 51. 
68 EP, s. 51. Patočka uppger inga referenser i denna diskussion av erfarenhetens prono-
minala struktur, men den stammar troligen från Willhelm von Humboldts essä Über die 
Verwandtschaft der Ortsadverbien mit dem Pronomen in einigen Sprachen där Humboldt 
försöker visa hur de personliga pronomina är något avlett i förhållande till rums-
adverbialen. Enligt Humboldt är nämligen rumsadverbialen något som uppstod tidigare 
i det mänskliga språket än de personliga pronomina. Det som i primitiva språk till en 
början var här och där blev med andra ord först i ett andra skede till jag och du. Patočkas 
intresse för Humboldts undersökning uppstod sannolikt genom en läsning av § 26 i 
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Jag, du och det speglas i denna mening i en rumslig struktur som korrelerar 
med dem och som är deras språkliga ursprung: här, där och där borta är 
den analoga rumsliga strukturen hos pronomina. Patočkas fråga efter 
erfarenhetens triadiska uppdelning i jag, du och det är med andra ord på 
samma gång en fråga som berör just den mänskliga existensens plats. Men 
på grund av att den mänskliga existensens där i själva verket är mer 
ursprungligt än dess här är även duet något som är mer ursprungligt än 
jaget. Jaget uppstår i och genom dess möte med den andre på ett sådant sätt 
att duet, som Patočka skriver genom att hänvisa till Nietzsche, ”är äldre än 
jaget”.69 

I denna struktur mellan jag, du och det existerar det, skriver Patočka, en 
passage och ett utbyte mellan du och det samtidigt som ingen av dem kan 
transponeras till jaget. Trots att jag och du är de ursprungliga formerna för 
närhet tycks de alltså vid en första anblick vara former som är outbytbara. 
Relationen mellan jag och du förefaller annorlunda uttryckt innefatta en 
oöverbryggbar skillnad och en ”absolut olikhet” som omöjliggör någon pas-
sage mellan dem.70 Den här till synes oöverbryggbara skillnaden är något 
som enligt Patočka har hemsökt all modern subjektivism. Den moderna 
subjektivismen har nämligen betraktat jaget och icke-jaget som totalt hete-
rogena storheter där relationen dem emellan endast äger rum i termer av ett 
jag för vilket ”världens spektakel” utspelar sig och i vilket icke-jaget endast 
framträder som ett objekt för jagets blick.71 Den moderna subjektivismen 
visar sig alltså återigen vara en otillräcklig teoretisk utgångspunkt för att 
kunna tematisera den mänskliga existensens sätt att vara i världen. Subjek-
tivismen hemfaller tvärtom till en betraktelse i vilken den mänskliga exis-
tensen förblir stående framför världen och där samexistensen med andra 
endast framstår som något avlett i förhållande till subjektets självtillräck-
lighet. För att existensen ska kunna vara i världen är det, menar Patočka, 
nödvändigt att det finns just en sådan passage som subjektivismen är 
oförmögen att tematisera. Detta innebär emellertid inte att alla skillnader 
utplånas: mitt jag kan fortfarande inte passera till ett du, jag kan inte inta 
den andres position och inte heller erfara omvärlden utifrån hennes per-

 
Vara och tid i vilken även Heidegger vänder sig till denna text av Humboldt. Se: 
Willhelm von Humboldt, Über die Verwandtschaft der Ortsadverbien mit dem Pronomen 
in einigen Sprachen (Berlin: Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1830); Martin 
Heidegger, Vara och tid, § 26, s. 141. 
69 LSC, s. 77. För referensen till Nietzsche se: Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarat-
hustra, i KSA 4 (Berlin: Walter de Gruyter, 1999), s. 77. 
70 EP, s. 51. 
71 EP, s. 51. 
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spektiv, men mitt jag kan fortfarande ges mig i form av ett du och jag måste, 
skriver Patočka, ”med nödvändighet acceptera mig själv utifrån som en 
annan”.72 Vår världslighet innebär nämligen att vårt jag alltid redan är 
bräckligt och uppbrutet. Vårt jag innefattar en dualitet som gör det för-
möget att inta både formen av ett du och ett det och denna dualitet är, som 
vi har sett tidigare, grundad i vår kroppslighet. Kroppsligheten är i själva 
verket konstituerad av kontakten med det materiella motstånd som den 
hela tiden konfronteras med. Men detta motstånd är inte något som är skilt 
från kroppsligheten, utan något som är helt och hållet konstitutivt för den. 
Kroppslighetens dualitet är kort sagt inskriven i den på ett sådant sätt vi 
alltid redan är utsatta för andra.  

Vår förkroppsligade relation till andra innebär emellertid inte endast att 
det är i och genom våra kroppar som vi varseblir världen och människor i 
vår närhet. Vår sensibilitet är tvärtom, påpekar Patočka, endast ett moment 
eller en struktur i existensens världslighet.73 När jag möter en annan 
människa möter jag henne nämligen inte i objektiva termer. Det handlar 
inte om ”likhet eller olikhet, om inklusion eller succession”.74 Vår relation 
till andra människor kännetecknas snarare av en emotiv och viljemässig 
spänning mellan lockelse och motvilja, mellan närhet och avstånd: av en 
konstant rörelse mellan två extremer. Den här spänningen mellan närhet 
och avstånd är enligt Patočka utmärkande för vår samexistens med andra. 
När vi handlar, handlar vi i relation till andra. I och genom våra handlingar 
tilltalas vi därigenom av andra och tvingas till att svara på deras tilltal, 
antingen genom att förkasta det eller genom att försöka integrera det i vår 
närhet. Detta möte med andra är emellertid endast möjligt på basis av vår 
konstitutiva samexistens. Vi möter därigenom aldrig den andre som en 
främling, utan mötet är endast möjligt på basis av existensens delning. 
Patočka kommer därför själv att uttryckligen ställa frågan om vilken plats 
viet egentligen har i denna pronominala struktur. Är viet, som han for-
mulerar det, ”en relation som är lika ursprunglig som den mellan jag och 
du?”75 Det svar som Patočka ger på den här frågan visar att han inte bara 
betraktar viet som likursprungligt med jag och du, utan att det snarare är 
något som är än mer primordialt. Jaget är nämligen, som han skriver, ”helt 
och hållet omöjligt utan viet”; det kan inte framträda som ett jag om det inte 
framträder mot bakgrund av ett vi, mot bakgrund av en föreliggande 
— 
72 EP, s. 52. 
73 EP, s. 53. 
74 EP, s. 53. 
75 EP, s. 54.  
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”association”.76 Detta innebär på samma gång att viet inte heller kan förstås 
som en mångfald av jag som skulle förekomma samexistensen i fråga och i 
ett andra steg konstituera den. På den här punkten ”vilseleder”, konstaterar 
Patočka, ”den grammatiska formen som avleds från ett substantiv oss”.77 
Viet består inte av en mångfald jag, utan utgör menar Patočka ett slags soli-
darisk samexistens:  

Det är ett kollektiv i vilket jaget etablerar sig, i vilket det rotar sig, den 
byggnad i vilken det inkorporeras. Viet innefattar inte endast en mångfald av 
personer, i den specifika meningen av mänskliga personer; det innefattar 
likaledes den upplevda solidariteten mellan personer i en ursprunglig me-
ning, en solidaritet mellan varanden som organiserar och tilltalar varandra 
ömsesidigt.78 

Varje försök att förstå jaget bortom viet förleder oss i denna mening till en 
abstrakt bild av människans existens; en abstraktion som förvisso är 
nödvändig för en analys av vår erfarenhet, men som på intet sätt kan vara 
analysens slutpunkt. Patočkas insisterande på betydelsen av detta vi kan 
dock vid en första anblick synas vara problematisk. Viet i fråga är visserligen 
inte ett jag, men på basis av dess grammatiska funktion som första person 
plural, tycks det återintroducera en form av plural subjektivitet i Patočkas 
analyser. Därför är det viktigt att understryka just det som Patočka tar upp i 
det här citatet, nämligen att viet inte kan förstås som en kollektiv ansamling 
av individuella jag eller en ”mångfald av personer”, utan att det snarast 
handlar om en form av samexistens som föregår varje sådan sammanslut-
ning. Det är i denna mening olyckligt att Patočka förbinder dessa analyser 
så tydligt med strukturen hos pronomina då det som står på spel egentligen 
handlar om existensens gemensamma och delade struktur som sådan. Det 
som dessa analyser visar är nämligen att existensen alltid redan är 
gemensam. Av detta följer också det faktum att det, den position som upp-

— 
76 EP, s. 55. 
77 EP, s. 54. Det är intressant att notera att det finns vissa likheter mellan Patočkas 
analyser och de som vi finner i Émile Benvenistes Problèmes de linguistique générale. 
Angående det personliga pronomenet vi skriver Benveniste exempelvis: ”I den stora 
majoriteten av språk sammanfaller inte det plurala pronomenet med ett pluralt nomina-
tiv, åtminstone inte på det sätt som det vanligtvis representeras. Det är i själva verket 
tydligt att ’jagets’ inneboende enhet och subjektivitet motsäger möjligheten till en plura-
lisering. Om det inte kan finns flera ’jag’, förstådda som det ’jag’ som talar, så är det för 
att ’vi’ inte är en multiplicering av identiska objekt, utan en knutpunkt (joinction) mellan 
’jaget’ och ’icke-jaget’, oavsett vilket innehåll detta ’icke-jag’ sedan må ha”. Émile Ben-
veniste, Problèmes de la linguistique générale (Paris: Gallimard, 1966), s. 233. 
78 EP, s. 54.  
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tas av andra människor än du och jag, inte är en homogen position, utan 
snarare något som kommer till uttryck i två olika former: som något som 
befinner sig både före och efter jaget.79 Jaget existerar nämligen alltid mot 
bakgrund av den gemensamma värld i vilken det också är förankrat sam-
tidigt som det ständigt tilltalas av ett det som ligger framför, bortom och på 
avstånd från det. Denna ”aktivt personliga” artikulering av existensen i 
termer av ett framför och ett bakom är, skriver Patočka, en ”originärt rums-
lig struktur”, till och med en ”för-rumslig” sådan.80 Det är utifrån den här 
”för-rumsliga” situationen som vi möter andra människor. När jag möter 
en annan människa i form av ett du är det enligt Patočka ursprungligen ett 
det, men ett det som genom vårt möte blir till en person och som därigenom 
individueras. Andra människor har till en början karaktären av ett det och 
närmar sig därigenom den icke-individuation och ”ontiska obestämdhet” 
som omsluter varje jag: 

Det obestämda detta, som är en övermakt, en cirkel som sluter sig omkring 
oss och som omgärdar allt tilltal, allt närmande och all association, är uni-
versums representant i dess obestämda och kanske, i sista hand, obestäm-
bara figur. I periferin av vårt ”i”, finns denna icke-individuerade sfär, denna 
slutgiltiga horisont som genom tilltal förvandlas till ett individuerat varande 
– som själv håller tyst, som vägrar att svara på våra frågor, utan att någonsin 
meddela oss om det kan utmattas genom att fullständigt konverteras till 
singulära ting eller om natten som härskar i dess mitt döljer ett helt annat 
ansikte hos det varande, ett outgrundligt ansikte som på ett ironiskt sätt kas-
tar singulariteterna på vår väg för att distrahera oss, likt sagan om den unga 
flickan som i flykten försöker vilseleda sin förföljare.81 

Hela vår existens omsluts, konstaterar Patočka här, av en icke-individuerad 
horisont som kvarstår i varje individuation som dess konstitutiva motsida. 
På den här punkten visar sig med andra ord den existentiella nivån av det 
som tidigare har behandlats i termer av världens icke-individuation. Värl-
dens individuerande rörelse är nämligen en rörelse som på samma gång 
inbegriper det sätt på vilket existensen individueras genom att gradvis 
avskilja sig från och på samma gång relateras till andra. Denna icke-indi-
viduation ger sig till känna som den världslighet som jaget alltid redan är 
omsluten av och upptagen i. Det är en världslighet som karakteriseras av 
världens frånvaro och icke-individuation, av dess negativitet. Men denna 

— 
79 EP, s. 55.  
80 EP, s. 55. 
81 EP, s. 56. 
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frånvaro är, som vi har sett tidigare, också ”något” som vi delar med andra: 
den frånvaro som bildar (av)grunden för vår samexistens. All samexistens 
vilar i denna mening på vår delade världslighet. Allt delande är enligt 
Patočka ett världs-delande.82 Detta innebär inte bara att vi delar inom-
världsliga ting i vår omvärld med varandra, utan att vi också delar just den 
frånvaro som världen i dess helhet innebär.  

Denna frånvaro är med nödvändighet något som befinner sig ”före” 
varje jag eftersom det är just utifrån denna frånvarande icke-individuation 
som jaget överhuvudtaget kan individueras, det vill säga som det kan bli till 
ett individuellt jag. Individuationen från världens frånvarande icke-
individuation är emellertid alltid en process som är ofullständig; alltid en 
process inom vilken det icke-individuerade närvarar som en frånvarande 
skugga. Detta manifesterar sig bland annat i relationen mellan jag och du. 
Denna relation innehåller nämligen alltid, skriver Patočka, ”ett tomrum” 
som är oumbärligt för den, och ett tomrum som utgörs just av det sätt på 
vilket det icke-individuerade genomsyrar relationen. Den andre individue-
ras visserligen genom mitt tilltal, han, hon eller det blir till ett du för mig, 
men individuationen är endast möjlig inom det icke-individuerades grän-
ser, inom den ”övermakt” som främmandegör den andre för mig. Detta 
tomrum, eller denna icke-individuation, är helt avgörande för min relation 
till den andre. Det är nämligen just detta tomrum mellan oss som möjliggör 
bådas individuation, det är det glapp utifrån vilket våra skillnader gör sig 
gällande. Utan detta tomrum skulle existensen visserligen individueras, men 
endast till en fullbordad individ, det vill säga till en odelbar atom, som just 
på grund av sin odelbarhet, skulle vara oförmögen att träda utanför sig själv 
– oförmögen att samexistera. Här skulle man alltså behöva göra en viss 
begreppslig åtskillnad mellan individuation och individ. Medan individua-
tionen, så som vi möter den i Patočkas tänkande, snarast måste förstås som 
en ofullbordad process som alltid sker i och genom det sätt på vilket exi-
stensen delas med andra, en delning som bara är en omformulering av sam-
existensen som sådan, är individen, förstådd såsom avgränsad och odelbar, 
den individuerade existensens motsats. Individen är kort sagt inte indi-
viduerad och kan heller inte individueras då den delning som individue-
ringen förutsätter aldrig kan äga rum. När Patočka understryker att indivi-

— 
82 I denna mening finns det också många beröringspunkter med det sätt på vilket Eugen 
Fink tematiserar människans samexistens. Fink skriver exempelvis att all ”kommuni-
kation” är ett ”världs-delande” (Welt-Teilen ist allein das echte und wahre Mit-Teilen). 
Se: Eugen Fink, Existenz und Coexistenz – Grundprobleme der menschlichen Gemein-
schaft (Würzburg: Königshausen & Neumann, 1987), s. 104.  
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duationen aldrig kan fullbordas och att det icke-individuerade därigenom 
aldrig till fullo kan uteslutas ur individuationen är det detta han syftar på. 
En fullständig individuation motsäger nämligen varje individuation: 
individen individueras aldrig då den varken behöver det eller förmår det.  

Det är mot bakgrund av den här icke-individuationen som den mänsk-
liga existensens rörelser utspelar sig, men det är också mot denna bakgrund 
som vi möter andra människor. Andra människor är med nödvändighet en 
del av den delade frånvaro som utmärker världen och som befinner sig 
innan och bakom jaget. Därför möter jag heller inte andra människor som 
atomära individer, utan som jag som har individuerats på basis av den 
gemensamma icke-individuation som vi alla tillhör. Världens icke-indivi-
duation, den gemensamma bakgrund mot vilken den mänskliga existensen 
utspelar sig upprättar nämligen en ”kommunikation” mellan alla framträ-
delser och så även mellan människor.83 Det är först på basis av denna kon-
stitutiva samexistens som jag sedan i ett andra steg antingen begär den 
andra eller ej, det vill säga som jag begär den andres närhet eller frånvaro. 
Det är också därför som Patočka insisterar på att relationen till andra 
människor aldrig sker på basis av ett slags ointresserad objektiv varse-
blivning, utan alltid är emotiv och viljemässig. Jag möter kort sagt alltid 
andra människor som en del av min egen existens, något som också innebär 
att relationen till andra aldrig utgår från ett intresselöst subjekt eller jag som 
kan betrakta andra på avstånd. Andra människor berör mig i denna mening 
eftersom de på basis av vår delade världslighet är en del av mitt eget vara. 
Det finns inget jag utan ett vi, lika lite som det finns ett du utan ett vi. 
Avstånd och närhet har på gott och ont endast någon mening på basis av 
den närhet som vi ursprungligen samexisterar i och genom.  

Patočkas förståelse av människans samexistens skiljer sig därför också på 
ett markant sätt från Husserls förståelse av intersubjektivitet – i alla fall som 
tematiken presenteras i Cartesianska meditationer.84 Husserl förstår näm-
ligen intersubjektiviteten utifrån det egna subjektet och utifrån de likheter 
som andra människor uppvisar i förhållande till det egna jaget och till det 
egna jagets kroppslighet. På basis av dessa likheter sker sedan vad Husserl 
kallar för en ”apperceptiv överföring” i och genom vilken meningen hos 
min levda kroppslighet, på basis av min kropps likhet med andras, överförs 
till deras.85 Denna process kallar Husserl också för ”parande”. Parandet är 

— 
83 Se supra s. 110, not 102. 
84 Edmund Husserl, Cartesianska meditationer, ss. 99-152.  
85 Ibid., § 50, s. 117. 
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en passiv syntes som vi på ett omedvetet plan utför i all perception. 
Konfronterade med två perceptuella enheter som liknar varandra överför vi 
meningen från den ena till den andra och vice versa. Ett barn som tidigare 
har påträffat en sax och som därigenom också vet hur man använder den, 
vad den har för något syfte och så vidare, vet när det varseblir en annan sax 
att den andra saxens mening överensstämmer med den första. Genom en 
passiv syntes ”paras” således de två saxarna ihop med varandra och deras 
mening förskjuts ömsesidigt dem emellan. Samma slags process äger enligt 
Husserl rum i vår erfarenhet av andra människor. Till skillnad från 
exempelvis vår erfarenhet av saxar, i vilken originalet (den första saxen) är 
godtyckligt, är ursprunget för vår erfarenhet av andra alltid och med nöd-
vändighet deras likhet med oss själva. Det egna jaget och den egna kropps-
ligheten förblir annorlunda uttryckt ursprunget för all samexistens; det egna 
jaget är, skriver Husserl, alltid det ”urstiftande originalet”.86 Mot bakgrund 
av Patočkas analyser av människans samexistens är det tydligt att han 
förstår frågan på ett radikalt annorlunda sätt. Själva utgångspunkten i Hus-
serls analyser är nämligen något som Patočka bestämt vänder sig emot.87 
Jaget är aldrig givet i atomär form, utan det är alltid redan delat. Det finns i 
själva verket inget jag som vore renat från dess samexistens med andra: 
ingen immanens som är renad från andra människors transcendens. Den 
fråga som vägleder Husserls analyser, det vill säga frågan om hur inter-
subjektiviteten konstitueras med utgångspunkt i det egna jaget, är därige-
nom missvisande eftersom den förutsätter att jaget skulle föregå viet. Det är 
också i den här bemärkelsen som man bör förstå Patočkas insisterande på 
att min relation till andra inte utspelar sig inom ramarna för ”likhet eller 
olikhet”. Andra människor kan visserligen vara både lika och olika mig 
själv, men min samexistens med andra upprättas inte på basis av likhet, 
utan på basis av den gemensamma värld som vi delar, och som vi alltid 
redan har delat, med varandra.  

— 
86 Ibid., § 51, s. 118. Husserls position är behäftad med en rad olika problem. Men ett av 
de allvarligaste är att den andras annanhet, genom denna form av konstitution, blir 
apprioprierad av det egna. Detta samtidigt som min egen annanhet inför mig själv på 
samma gång försvinner. Såväl min egen annanhet som den andres annanhet går i denna 
mening förlorad och uppgår i en ”egenhet” som, precis som vi har sett tidigare, inte är 
”fenomenologiskt säkerställd” enligt Patočka. För en intressant diskussion av denna ”pec-
catum originale” hos Husserl, se: Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Europas Zwischen-
deutigkeit”, i Über Zivilisation und Differenz – Beiträge zu einer politischen Phänomeno-
logie Europas, s. 83f.  
87 Se bland annat: MAP, s. 280.  
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Frågan om den mänskliga existensens dynamiska rastlöshet leder oss 
således till en fråga om vår orientering, som i sin tur uppstår som ett svar på 
frågan om var den mänskliga existensen är, vad som är dess plats. Den här 
platsen är emellertid inte någon fast position, utan utmärks snarare av en 
spänning mellan det egna och det främmande, mellan den belysta och 
individuerade dagen och den icke-individuerade natten. Vårt var, vår plats i 
världen, uppstår genom det sätt på vilket vi tilltalas av världen och av andra 
människor. Vår plats står med andra ord inte att finna i vårt jag eller själv, 
utan i det samspel med världen genom vilket vårt där framträder som 
primärt och vårt här som något avlett. Detta innebär också att själva idén 
om en interioritet måste tänkas om. Vårt själv står nämligen inte att finna i 
något ”inre”, utan karakteriseras av denna oscillerande rörelse: självet är 
inte någon interioritet, utan en exterioritet. Orienteringens fråga konfron-
terar oss med andra ord med det faktum att den mänskliga existensen 
ursprungligen är desorienterad och platslös, att den måste tillkämpa sig en 
orientering i världen genom att upprätta sin egen plats i den. Vår plats i 
världen måste alltså särskiljas från det sätt på vilket ting är i världen. Att 
existensen har en plats och att den här platsen svarar på frågan om var vi är 
innebär inte att vi har någon position. Vår plats är vår existens som sådan 
och likt vår existens är det snarast en plats som skapas genom vårt 
handlande, genom vår rörelse. Denna plats är samtidigt med nödvändighet 
en delad plats: platsen är inte min, utan delad i och genom min samexistens 
med andra. Vår plats möjliggörs i denna mening av vår kroppsliga rörelse, 
den möjliggörs av den kroppsliga kontakt som vår rörelse bortom oss själva 
bildar. Patočkas analyser av existensens kroppslighet som en kroppslighet i 
rörelse leder i denna mening fram till hans analyser av samexistensens 
struktur. Det är i och genom våra kroppsliga rörelser som vi på en och sam-
ma gång berör, och kommer i kontakt med, andra samtidigt som vi däri-
genom blir berörda tillbaka. Den här strukturen av rörelse och med-rörelse, 
av oavbruten kontakt, är grunden för det som Patočka senare kommer att 
analysera i termer av ”emotion”. Det är en affektiv rörelse i vilken vi rör oss 
ekstatiskt samtidigt som vi berör och blir berörda emotionellt. 
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KAPITEL 5 
Existensens rörelser 

Den mänskliga existensen karakteriseras enligt Patočka av dess konstitutiva 
världslighet och samexistens. Det finns, menar han, inte något subjekt 
”innan” världen och ingen individ som föregår existensens samexistens med 
andra. Detta innebär på samma gång att förverkligandet av våra möjligheter 
alltid utspelar sig tillsammans med andra. Våra projekt är, skriver Patočka, 
”med-projekt, projekt i vårt liv i relation till och inför andras ögon”.1 För att 
beskriva detta använder sig Patočka av en rad olika begrepp som alla, om än 
på olika sätt, uppbådas för att förklara vår samexistens med andra. Han 
talar exempelvis om medrörelse, medförverkligande och om en ”solidaritet 
mellan dynamismer”.2 Men även om Patočka använder sig av dessa och 
liknande begrepp för att fånga och beskriva samexistensens dynamiska 
struktur i texter och anteckningar från 1960-talet och framåt, är det först i 
och med hans teori om den mänskliga existensens tre rörelser som dessa 
analyser får sin slutgiltiga form. I och genom dessa analyser konkretiseras 
Patočkas tidigare beskrivningar av samexistensens betydelse för den mänsk-
liga tillvaron och relateras också uttryckligen till politiska frågor.  

Patočkas analyser av existensens tre rörelser bildar emellertid inte någon 
enhetlig teori och tematiseras inte heller i något sammanhållet verk.3 Från 
mitten av 1960-talet och framåt vänder sig Patočka tvärtom till frågan om 
existensens tre rörelser utifrån olika synvinklar och frågeställningar, och 
med hjälp av delvis olika begrepp. Detta visar sig inte minst i de Kätterska 

— 
1 LSC, s. 93. 
2 Se exempelvis: Jan Patočka, ”Phénoménologie et ontologie du mouvement”, övers. 
Erika Abrams, i Papiers phénoménologiques (Grenoble: Jérôme Millon, 1995), s. 33; s. 49; 
LSC, s. 84.  
3 Dessa analyser är på många sätt den del av Patočkas författarskap som har rönt störst 
uppmärksamhet i receptionen av hans verk Här kan man exempelvis nämna Renaud 
Barbaras studie Mouvement de l’existence – Études sur la phénoménologie de Jan Patočka, 
Émilie Tardivels avhandling La liberté au principe samt Sandra Lehmans avhandling Der 
Horizont der Freihet – Zum Existenzdenken Jan Patočkas. Denna lista skulle dock kunna 
utvidgas betydligt, då i princip varje studie om Patočkas författarskap på något sätt berör 
tematiken kring existensens tre rörelser.  
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essäerna där existensens tre rörelser vidareutvecklas i en historiefilosofisk 
riktning som endast finns antydd i de tidigare texterna. Det här kapitlet 
kommer i huvudsak att fokusera på de tre rörelsernas betydelse för Patočkas 
förståelse av människans samexistens medan nästa kapitel kretsar kring 
deras betydelse för Patočkas historiefilosofi.  

Det som står i centrum för detta kapitel är alltså frågan om hur män-
niskans samexistens kommer till uttryck samt i vilka olika former den gör 
det? Vår samexistens med andra är nämligen inte någon statisk relation 
som alltid förblir densamma, utan fluktuerar tvärtom mellan olika grader av 
intensitet och olika grader av närhet och avstånd. Denna fluktuation upp-
står på basis av existensens trefaldighet, dess uppdelning i tre specifika men 
förenade rörelser. Trefaldigheten i fråga är dock inte någon arbiträr nume-
risk uppdelning, utan härrör från det som är rörelsens ständiga beledsagare, 
nämligen tiden. Trefaldigheten stammar mer specifikt från tidslighetens tre 
ekstaser: det förflutna, nuet och framtiden. Det är också den här tidsliga 
triaden som strukturerar den mänskliga existensens rörelser och därigenom 
också det sätt på vilket den alltid och med nödvändighet rör sig med och i 
relation till andra.  

Rörelsens ekstatiska tidslighet 
Patočkas förståelse av tidsligheten bär på en rad likheter med Heideggers 
analyser i Vara och tid, även om han skiljer sig från Heidegger på vissa 
punkter. Det som till att börja med förenar dem är deras gemensamma 
kritik av Husserls förståelse av tiden. Medan Husserl betraktar det förflutna 
som tidens konstitutiva modus, både för den ”objektiva” och den immanen-
ta tiden, i kraft av subjektets förmåga att retendera den, är tiden något som 
måste förstås såsom radikalt icke-approprierbart enligt Patočka – som något 
som ständigt undflyr oss.4 Det förflutna är alltså inte längre tidens mest 
ursprungliga moment, utan tidsligheten timar sig alltid, skriver Patočka, 
”från framtiden”.5 Det är framtiden som strukturerar existensen genom att 
— 
4 Patočkas kritik av Husserls förståelse av tiden står att finna i föreläsningsserien Úvod do 
Husserlovy fenomenologie (Introduktion till Husserls fenomenologi) från läsåret 1964–65. 
Patočka diskuterar här framförallt Husserls analyser i Zur Phänomenologie des inneren 
Zeitbewußtseins och inte Husserls senare utveckling av en genetisk fenomenologi, som 
inte hade publicerats under denna tid. Även om denna kritik i sig är intressant bidrar 
den dock inte nämnvärt till en förståelse av Patočkas egen analys av tidsligheten, vilket är 
anledningen till att jag har valt att inte diskutera den närmare i det som följer. Se: Jan 
Patočka, Úvod do Husserlovy fenomenologie, ss. 114-139. 
5 CJE, s. 347.  
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skänka existensen dess möjligheter och i en och samma rörelse skriva in 
existensens omöjlighet och ändlighet i dem. Den mänskliga existensen 
bildar i denna mening en tidslig spänning mellan början och slut, en spän-
ning mellan födelsens tillfällighet och nödvändigheten i existensens slut.6 
Retentionen och protentionen är med andra ord ”väsentligen ändliga”. De 
är, menar Patočka, bestämda av ”fakticiteten hos vår början, av vår tillfällig-
het, och av vår tillslutetvaro, av den grundläggande nödvändigheten av att 
uttömma, välja, definiera, avgränsa och att dedikera vårt liv”.7 Den här tids-
liga spänningen är emellertid inte något som existerar inom oss, utan utgör, 
i likhet med Heideggers analyser, tidslighetens ekstatiska struktur. Det 
faktum att existensens tidslighet är ekstatisk innebär nämligen att tiden 
befinner sig utanför existensen eller, som Heidegger formulerar det, att 
”tidsligheten är det ursprungliga ’utanför-sig’ i och för sig självt”.8 Det faktum 
att tiden är ekstatisk innebär dock inte bara att den befinner sig utanför 
existensen, utan också att den inte längre är linjär.9 Vår födelse och vår död 
bildar alltså inte en början och ett slut på ett linjärt kontinuum, utan de 
”närvarar” i nuet i lika hög grad som de är förflutna eller framtida.  

Bland dessa ekstaser har framtiden en särställning enligt Patočka efter-
som den uttryckligen svarar mot existensens möjligvaro. I och genom fram-
tidens ekstas rör sig nämligen människan mot det möjliga och mot det 
möjligas slutgiltiga omöjlighet för att därigenom kastas tillbaka till sitt för-
flutna. Förelöpandet till den yttersta och mest egna möjligheten, det vill 
säga döden, är med Heideggers ord ”det förstående återkommandet till det 
egnaste ’varit’”.10 Det är den här rörelsen från framtiden tillbaka till det 
förflutna, det förflutnas spänning mot framtiden, och det förflutnas och 
framtidens ömsesidiga bestämning av nuet som uppdagar existensens möj-
ligheter. I nuet möter därför, konstaterar Patočka, existensens ”’redan’ och 
’icke-ännu’ varandra”.11 Det är på grundval av denna tidsliga rörelse som 
människans situation i världen konstitueras – en situation som i sin tur 

— 
6 CJE, s. 353.  
7 CJE, s. 353.  
8 Martin Heidegger, Vara och tid, § 65, s. 362. För Heidegger är den här förståelsen av 
tidsligheten i själva verket den egentliga tidsligheten till skillnad från det oegentliga för-
fallet i en kronologisk och vulgär tidsuppfattning. I det som följer kommer jag emellertid 
att endast fokusera på den egentliga tidsligheten då Patočkas förståelse av distinktionen 
egentlig/oegentlig inte går att likställa med Heideggers.  
9 Jan Patočka, ”Studie o času I”, i Sebrané spisy III – Péče o duši III (Prag: Oikoymenh, 
2002), s. 632. 
10 Martin Heidegger, Vara och tid, § 65, s. 359. 
11 CJE, s. 353. 
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bildar den ljusning och öppenhet inom vilken framträdelser kan träda fram. 
Även om det är omöjligt att beskriva en sådan plats utan människan inne-
bär det dock inte att platsen som sådan konstitueras av henne. Människan 
är inte, skriver Patočka i sina föreläsningar om Heidegger, en förutsättning 
för öppenheten, utan öppenheten ”är en förutsättning för människan”; 
människan är ”inget annat än en adressat för dessa strukturer, hon är den 
mot vilken givenhetens gåva räcks fram”.12  

Dessa diskussioner om tidsligheten kretsar därmed kring en analys inom 
vilken världen i dess helhet, precis som var fallet i Patočkas analyser av den 
a-subjektiva fenomenologin, är det primära och inte människan. Mot det 
spel mellan ljus och mörker, mellan framträdande och undandragande, som 
världens rörelse bildar svarar sedan den mänskliga existensens rörelse; en 
rörelse som på en och samma gång är tillsluten och öppen, som utmärks av 
klarhet i lika hög grad som den är genomsyrad av mörkret i sin egen 
ändlighet. Världens skillnad speglas i denna mening i existensens gränser, i 
födelsens kontingens och dödens nödvändighet och i gränser som enligt 
Patočka är en utmärkande dimension av den mänskliga tillvaron. Samman-
flätningen av värld och existens ger sig med andra ord till känna i och 
genom människans och världens delade negativitet. Denna delade negativi-
tet medför att världen och den mänskliga existensen är så oskiljaktiga från 
varandra ”att en separation av dessa varanden eller till och med någon av 
deras aspekter – exempelvis det mänskliga subjektets subjektivitet – är 

— 
12 Ibid., s. 226. Här kan man också tillägga att Patočka många gånger pendlar mellan att, 
å ena sidan, (som i detta citat) affirmera den tidsuppfattning som man återfinner i Vara 
och tid, samtidigt som han, å andra sidan, ibland också kritiserar Heidegger för att han, 
likt både Kant och Husserl, förstår tiden utifrån människan. Patočka skriver exempelvis: 
”Tiden måste förstås annorlunda än 1., hos Kant där den är en tom föreställningsför-
måga, en ’ren bild’, något tomt; och 2., annorlunda än hos Husserl och Heidegger för 
även hos dem är tiden och särskilt tidsligheten det subjektiva, något som subjektet 
enhetliggör genom anticipation-retention, genom tidsformerna hos tidslighetsdimen-
sionerna”. Denna spänning finns hela tiden närvarande i Patočkas diskussioner om 
tiden, men i slutändan tyder Patočkas analyser trots allt på att han i huvudsak delar 
Heideggers förståelse av tiden; något som inte minst är tydligt i den passage som jag just 
har citerat. Därigenom skiljer sig min tolkning något från den som Dragoš Duicu fram-
för i Phénoménologie du mouvement. Duicu hävdar nämligen att Patočka i slutändan 
bryter med Heidegger på den här punkten. Duicus tolkning kan till viss del sägas bero på 
att han inte tar Patočkas föreläsningar om Heidegger i beaktande i denna diskussion. 
Dessa föreläsningar finns dessutom endast publicerade på tjeckiska och svenska och 
därigenom inte i någon översättning som Duicu, som inte förhåller sig till de tjeckiska 
originaltexterna, kunde tyda. För Patočkas kritik av Heideggers och Husserls förståelse 
av tiden, se: EAS, s. 105. För Duicus diskussion av frågan se: Dragoš Duicu, Phéno-
ménologie du mouvement, ss. 175-184. 
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otänkbar”.13 Vår situation i världen – vår världslighet – konstitueras med 
andra ord av vår ändlighet. Det är vår negativitet som för oss i kontakt med 
världens frånvaro och undandragande, det vill säga med den rörelse hos 
världen som i och genom det sätt på vilket den drar sig undan låter fram-
trädelser träda fram.  

Patočkas analyser av tidsligheten leder honom också till en förnyad 
dialog med Aristoteles. Men inte för att han, till skillnad från Heidegger, 
accepterar den definition av tiden som Aristoteles presenterar i Fysiken, 
nämligen att tiden är ”ett tal för rörelse med avseende på före och efter”.14 
Denna definition bygger, skriver Heidegger, på en förståelse av tiden i vil-
ken det ”räknade (das Gezählte)” är nuet; något som Patočka, precis som 
Heidegger, vänder sig emot.15 Det är alltså inte Aristoteles berömda reduk-
tion av tiden till närvaro som Patočka syftar på, utan han intresserar sig 
snarare för en förståelse av tiden som står att finna i Aristoteles analyser av 
rörelsen. Patočka rör bara som hastigast vid den här frågan i sitt arbete om 
Aristoteles, men i det tjeckiska efterordet till hans första habilitationsarbete 
preciserar han hur en radikalisering av Aristoteles rörelselära möjliggör en 
förståelse av tiden som bryter med Aristoteles egen definition. Den vikt som 
Aristoteles tilldelar rörelsens förverkligande, det vill säga rörelsens gång 
från dynamis till energeia, accentuerar nämligen, skriver Patočka, alldeles 
oavsett Aristoteles mer berömda definition, rörelsens ”protensiva och fram-
tida aspekt”.16 Men eftersom Aristoteles lokaliserar denna dynamiska rörelse 
mot framtiden i ett substrat som föreligger oförändrat genom rörelsen 
inskriver han rörelsen i nuet. Han inskriver den i ”tiden förstådd såsom en 
succession av ögonblick som formar ett linjärt kontinuum”.17 Men om 
rörelsen inte förutsätter något oförändrat i dess mitt, om Aristoteles rörelse-
lära radikaliseras, innebär detta på samma gång att den heller inte förblir 
inskriven i en serie eller en succession av nu som vi kan räkna med 
kronologiskt. Det innebär, som Filip Karfík har uttryckt det, att det som är i 
rörelse självt och ”inom sig är tidsligt”.18 Patočka sammanfattar denna 
tankegång i följande passage:  

— 
13 Jan Patočka, Úvod do Husserlovy fenomenologie, s. 138.  
14 Aristoteles, Fysiken, 219b.  
15 Martin Heidegger, Vara och tid, § 81, s. 459.  
16 PSM, s. 315. 
17 PSM, s. 315. 
18 Filip Karfík, ”Mouvement, temps, espace dans l’Aristote de Jan Patočka”, i Patočka 
lecteur d’Aristote, red. Claude Vishnu Spaak & Ovidiu Stanciu (Argenteuil: Le Cercle 
Herméneutique Éditeur, 2015), s. 210. 
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Aristoteles lösning, enligt vilken rörelsen är en förändring som möjliggörs 
av substratets oföränderlighet, är otillräcklig eftersom substratet självt varar, 
det vill säga självt är underkastat en förändring av den tidsliga bestäm-
ningen. Varaktigheten är dock inte blott en förändring av det tidsliga argu-
mentet hos något som i sig är tidlöst. Varaktighet och förändring sker i 
tiden, tiden måste vara en faktor i deras utveckling. Tiden kan därför inte 
vara den blott yttre ramen eller ett blott index med vilket tingen förses i rela-
tion till förändringar hos andra ting. Tiden måste själv vara det som möj-
liggör såväl tingens förlopp som deras varaktighet.19  

Tiden kan alltså inte förstås som separerad från rörelsen och rörelsen själv 
kan heller inte förstås med utgångspunkt i något som besitter oföränderlig 
varaktighet, utan rörelsen, i dess avsubstantialiserade form, är inget mindre 
än tiden själv. Rörelsen, konstaterar Patočka, ”är det som möjliggör att en 
singulär verklighet kan framträda under en bestämd tid och på en bestämd 
plats bland andra singulära verkligheter”.20 Genom en radikalisering av 
Aristoteles rörelselära kan man alltså, menar Patočka, nå fram till en för-
ståelse av tidsligheten som inte längre centreras kring nuet och i vilken 
tiden inte längre är något som på ett yttre sätt tillåter oss att beräkna rörel-
sen, utan där tiden tvärtom visar sig just som en ursprunglig framtidslighet, 
som en ekstas som alltid är utsträckt mot framtiden.  

Tiden befinner sig således i en emfatisk mening utanför den mänskliga 
existensen, dess ursprung står att finna i människans undflyende framtid, i 
de möjligheter som världen i dess helhet uppdagar för människan. Detta 
innebär emellertid på samma gång att tiden också med nödvändighet är 
delad. För om det är genom människans rörelser som hennes tidslighet 
konstitueras innebär detta på samma gång att tidsligheten inte kan indi-
vidualiseras, utan att den timar genom rörelsens med; att den sker med-an 
existensen rör sig bortom sig själv med andra och världen. I sina arbets-
anteckningar konstaterar därför Patočka att tidsligheten, likt rumsligheten, 
alltid är gemensam. Jag lever, skriver Patočka, i världen rumsligt och tids-
ligt, ”men inget av detta ’är’ mitt”.21 Tiden är med andra ord existensens 
mest egna, men endast på grund av att det egna är delat och, i en mening, 
främmande. Patočkas insisterande på betydelsen av existensens samexistens 
och medrörelse – hans enträgna insisterande på det faktum att rörelsen med 
nödvändighet måste förstås såsom gemensam – är också en punkt vid vil-
ken han uttryckligen skiljer sig från Heidegger. Även om Heidegger, likt 
— 
19 PSM, ss. 315-316. 
20 PSM, s. 315. Min kursiv.  
21 EAS, s. 106. 
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Patočka, insisterar på tillvarons delade natur, på dess konstitutiva medvaro, 
förstår han trots allt medvaron och dess relation till tidsligheten på ett 
annorlunda sätt. Problemet med Heideggers analyser av medvaron i Vara 
och tid är att han framförallt tematiserar medvaron i dess oegentliga form. 
Den oegentliga medvaron, medvaron som kommer till uttryck i prat och 
alldaglig upptagenhet och som utspelar sig i den vulgära tidsuppfattningen, 
analyseras av Heidegger som den medvaro i vilken existensen allt som oftast 
är upptagen av och upptagen i, medan den egentliga medvaron, även om 
den beskrivs, endast analyseras kortfattat. Detta får dock konsekvenser även 
för Heideggers förståelse av tidsligheten. Den egentliga tidsligheten vilar 
nämligen på tilldödenvaron, på ett egentligt förhållningssätt till den egna 
ändligheten, men döden är, understryker Heidegger, ”i den mån som den 
’är’, väsensmässigt alltid min död”.22 Medan den oegentliga tidsligheten 
framträder som en tidslighet som till sitt väsen är delad, den är ”offentlig 
tid”, framträder den egentliga tidsligheten, om den är delad, som en delning 
i och genom den egna dödens singularitet. Skillnaden mellan tillvarons 
egentliga och oegentliga modus blir med andra ord problematisk när det 
kommer till Heideggers analys av tillvarons medvaro och delade tidslighet.23  

I Patočkas ögon sviker Heidegger här fenomenologins föresats ”till 
sakerna själva” och tillägger istället något som ”härleds från hans fördomar 
mot allting som är allmänt, allt offentligt; som förstås som dekadens”.24 
Denna svikna föresats leder dessutom till att människan ”blir isolerad och 
att var och en ensam och för sig själv utför ansvarets verk”.25 Om detta 
ansvar, detta svar mot ändligheten, ger andra möjligheten att göra detsam-
ma är det framförallt ”i form av ett exempel” som andra kan ta efter, men 
aldrig i form av en egentlig samexistens.26 Därigenom förmår Heidegger 
heller inte se att ”människan, det vara som aldrig kan gripa tag i sitt eget 
fundament, befinner sig i denna situation i närvaro av andra och att hon 
inte kan uthärda den annat än med hjälp av denna närvaro”. Han förmår 
inte se, fortsätter Patočka, att det, bortom anonymiteten, finns ”en relation 
[till andra] som går till sakernas själva grund, ända till fördelningen – som 

— 
22 Martin Heidegger, Vara och tid, § 47, s. 269.  
23 Patočka är inte den ende som har uppmärksammat denna problematik i Heideggers 
analyser, utan man finner samma kritik även hos Paul Ricoeur. Se exempelvis: Paul 
Ricoeur, Temps et Récit – Tome III (Paris: Éditions du Seuil, 1985), s. 112. 
24 TSS, s. 52. 
25 Jan Patočka, ”Postface à la traduction française du Monde naturel comme problème 
philosophique – notes et fragments”, s. 144. 
26 Ibid. 
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är ogenomtränglig för oss – av de varandes mednärvaro”.27 Heideggers 
introduktion av distinktionen mellan egentligt och oegentligt förblindar 
honom med andra ord för den samexistens som befinner sig bortom den 
anonyma nivelleringen av den mänskliga tillvaron. Distinktionen i fråga 
omintetgör därigenom också en förståelse av världens gemensamma och 
delade struktur. Heideggers fördomar, eller politiska ställningstagande, mot 
allt offentligt leder, som Patočka formulerar det, till att han förstår män-
niskans relation till världen ”som ett förfall” och som ett förfall som hon på 
olika sätt måste kämpa för att frigöra sig från. På den här punkten är 
Patočkas ståndpunkt, som han själv uttrycker det, ”fundamentalt annorlun-
da”. Människans relation till världen är, understryker Patočka, ”inte negativ 
i den bemärkelsen, utan snarare positiv, den är inte en självförlust utan 
möjlighetsbetingelsen för en självupptäckt”.28 Om man ska kunna närma sig 
frågan om tid måste man alltså göra det på grundval av den delade värld 
som Heidegger av olika anledningar misskände. Det är också det som Pa-
točka föresätter sig att göra i analysen av existensens tre rörelser. De tre 
rörelserna utgör nämligen de tre huvudsakliga sätt på vilka existensen för-
håller sig till världen – och till en värld som i alla dess former är gemensam 
och delad.  

Utgångspunkten för dessa analyser är existensens möjligvaro, dess 
rörelse från dynamis till energeia. Alla de tre rörelserna, och alla tidsliga 
ekstaser, framställer olika aspekter av existensens transcendens bortom sig 
själv; olika aspekter av dess utsatthet för världen och för andra. De tre rörel-
serna innebär med andra ord olika temporaliseringar av det möjliga, olika 
temporaliseringar av människans relation till sina möjligheter. Denna möj-
ligvaro utmärker också existensens världslighet. Världen bildar nämligen ett 
”möjlighetsfält” inom vilket existensens handlingar utspelar sig. Men det är 
också just på grund av att världen manifesterar sig i termer av möjligheter 
för människans handlingar som dess världslighet måste förstås såsom tids-
lig. Människans möjligheter ger sig nämligen till känna tidsligt och som 
framtida möjligheter för handling. Detta innebär på samma gång att fram-
tiden är närvarande i varje tidslig ekstas i form av just den möjligvaro som 
är konstitutiv för den mänskliga existensen. Därför kan man, som Duicu 
har påpekat, säga att temporaliseringen alltid, och oavsett vilken tidslig 
ekstas som står i centrum, sker ”från framtiden i den meningen att den är 

— 
27 Ibid. 
28 TSS, s. 40. 



5 - EXISTENSENS RÖRELSER 

179 

identifierad med det möjliga, med det som kan förverkligas”.29 Existensen 
förhåller sig emellertid till sina möjligheter och till sin framtid på olika sätt: 
människan kan enligt Patočka existera i förhållande till sin framtid i ett 
förflutet såväl som närvarande modus.  

Existensens tidslighet ger sig i denna mening till känna som tre tidsliga 
ekstaser som alla sammantaget bildar existensens möjligvaro. Fastän Pa-
točka beskriver dessa tre rörelser var för sig är det därför viktigt att redan 
nu inskärpa att de utgör en enda rörelse, det vill säga existensens rörelse 
som sådan. Om det inte vore för den här enheten skulle nämligen den 
mänskliga existensen bilda en sönderbruten serie av tre tidsliga dimen-
sioner. Därför understryker Patočka också att varje ekstas innehåller ”tids-
lighetens helhet i sig”.30 Samtidigt får denna enhet som de tre rörelserna till-
sammans konstituerar inte tänkas som en substantialistisk enhet; vår kropps-
lighet eller vårt ”jag” ligger på intet sätt, som vi har sett i kapitlet innan, till 
grund för rörelserna, utan vår förkroppsligade existens är rörelse. För att 
undvika varje substantialistisk förståelse av existensen talar Patočka istället 
om rörelsernas ”enhet” i termer av en melodi. I en melodi är varje kompo-
nent, varje ton, påpekar han, ”en del av något som transcenderar det”: i varje 
ton förbereds något som kommer att utforma meningen hos kompositionen. 
Detta gäller även för den mänskliga existensens rörelser. Likt en polyfonisk 
komposition, utvecklar sig ”vår existens rörelse i en serie av relativt autonoma 
sekvenser som modifierar och affekterar varandra” samtidigt som de, i ana-
logi med en melodi, utgör delar av en sammantagen helhet.31 De tre rörel-
serna modifierar och affekterar varandra på ett sådant sätt att när en av tids-
lighetens ekstaser har överhanden träder de andra tillbaka, men utan att för 
den delen helt och hållet försvinna. Rörelserna är därigenom, likt toner i en 
melodi, ”förenade med varandra” i och genom ett dialektiskt spel där de på 
en och samma gång ”förutsätter och negerar varandra”.32  

Förankringens och acceptansens rörelse 
När Patočka påbörjar en analys av den första av dessa rörelser inleder han 
med att återigen inskärpa att människan relaterar till världen i och genom 
sina handlingar. Vår förståelse av världen och av oss själva är i denna me-
ning pragmatisk: den utspelar sig alltid i förhållande till en värld av prag-
— 
29 Dragoš Duicu, Phénoménologie du mouvement, s. 161.  
30 KE, s. 63.  
31 TSS, ss. 103-104.  
32 TSS, s. 104. 
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mata som vi på olika sätt ombesörjer. På den här punkten ställer sig emel-
lertid Patočka frågan om vi ursprungligen möter tingen i vår närhet som 
pragmata eller om vår relation till världen vilar på en än mer fundamental 
sinnlighet?33 Ingen handling som vi utför uppstår nämligen ur intet, utan vi 
är alltid redan sammanflätade med världen på ett passivt och affektivt sätt. 
Vi är, skriver Patočka, alltid redan utsatta för världen: 

Före allt görande, orienterande och handlande måste det alltid föregå ett 
förankrande, en rotfästning, som äger rum i passivitetens och utsatthetens 
dimension. Det som öppnar sig här är huvudsakligen helheten som föregår 
delarna, något väsentligen outtömligt, och vår relation till den, eller, rättare 
sagt, dess relation till oss i affektivitet, sättet på vilket den sätter oss i en 
stämning, hur vi är utsatta för den, öppna och mottagliga för den – här fin-
ner vi, i dess mest ursprungliga form, världens icke-individuerade kompo-
nent som aldrig riktigt kommer fram i ljuset.34   

Den här passiva och affektiva utsattheten för världen kallar Patočka för 
förankringens och acceptansens rörelse. Genom denna rörelse finner vi vår 
plats i världen, vi accepteras som medlemmar i en gemenskap och slår 
därigenom rot i världen. Det är den här rörelsen som svarar mot vårt för-
flutna: det är den rörelse som vårt resterande liv vilar på och en rörelse som 
föreligger som en konstant horisont i alla de möjligheter som vi möter och 
förverkligar.35  

I denna rörelse existerar människan därmed också i relation till sina 
möjligheter och till sin framtid på ett passivt sätt. När tonvikten genom den 
här rörelsen läggs på existensens ”redan” är framtiden, som Patočka formu-
lerar det, ”något passivt accepterat som en händelse som redan är där, och 
något som endast upprepar och aktiverar en potentalitet som redan är 
given”.36 Existensens möjligheter bestäms med andra ord uteslutande av det 
aktuella, av det som redan har förverkligats. Den tonvikt på det förflutna 
som står i centrum för denna rörelse innebär också att den första rörelsen är 
intimt förbunden med vår födelse, men också med vår födelses högst till-
fälliga natur. Varje rörelse utmärks, menar Patočka, av en gränssituation 
och den första rörelsens gränser karakteriseras av födelsens tillfällighet. 
— 
33 TSS, s. 96. Patočka försöker med andra ord vidareutveckla Heideggers analyser av till-
varons befintlighet, dess stämningar, men i riktning mot en förståelse av denna befint-
lighet som ett slags sinnlighet, det vill säga i en riktning som till viss del lämnar Heideg-
gers analyser bakom sig.   
34 PSF, s. 228. 
35 PSM, s. 319. 
36 PSM, s. 318. 
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Denna gräns är på en och samma gång en gräns för vår existens i dess hel-
het, en gräns i betydelsen av att den är något förutan vilket vår existens vore 
otänkbar, men också en gräns för vår kunskap om oss själva, en gräns för 
vårt medvetande. Samtidigt är tillfällighetens gräns ett uttryck för just vår 
utsatthet i och för världen, ett uttryck för det faktum att vi – på basis av till-
fälliga omständigheter som överskrider oss – föds in i en värld och i en 
specifik gemenskap som föreligger innan vi träder in i den. Denna utsatthet i 
och för världen innebär nämligen på samma gång att vi är beroende av den, 
att vi inte är självtillräckliga utan att vi från första stund är upptagna och 
införlivade i en situation som vi måste ombesörja. Den första rörelsen kretsar 
därigenom kring vår omsorg om andra och, som Patočka uttrycker det, kring 
en omsorg som inte är ”en omsorg om en gemensam aktivitet utan en omsorg 
om det gemensamma varat”, en omsorg om varat som gemensamt.37 Denna 
förefintliga gemenskap i vilken existensen accepteras och förankras karak-
teriseras därigenom av den världslighet som Patočka i andra texter analyserar 
i termer av ”det obestämda detta” och som den icke-individuerbara övermakt 
som omsluter oss. Det är en form av samexistens som vilar på det faktum 
att vi alltid redan är förankrade i en gemensam värld och i en gemensam 
värld som endast närvarar genom sin egen frånvaro.  

Mot bakgrund av Patočkas analyser av förankringens rörelse blir också 
hans insisterande på Nietzsches devis om att duet är äldre än jaget allt mer 
tydlig.38 På grund av förankringens och acceptansens företräde i vår existens 
är det helt enkelt inte meningsfullt längre att tala om ett jag – eller, för den 
delen, om en individ – annat än på basis av en föreliggande association.39 
Det är genom denna första rörelse, och genom den acceptans som den 
innebär, som jaget individueras genom dess kontakt med det främmande. 
Vår utsatthet och vår utlämnade hjälplöshet vid vår födelse är nämligen, 

— 
37 Jan Patočka, ”Postface”, i Le monde naturel comme problème philosophique, s. 176.  
38 Se supra s. 162, not 69.  
39 Patočkas förståelse av människans världsliga samexistens ligger därmed stundtals nära 
Arendts analyser i Människans villkor. Arendt skriver exempelvis: ”[…] den gemensam-
ma världen är något som vi träder in i när vi föds och något som vi lämnar bakom oss 
när vi dör. Den överskrider vårt liv, såväl vårt förlutna som vår framtid: den fanns där 
innan vi kom och kommer att finnas kvar långt efter vår korta vistelse i den. Den är det 
som vi har gemensamt inte bara med dem som lever med oss, utan även med de som 
fanns här innan oss och med de som kommer att komma efter oss”. Hannah Arendt, 
Människans villkor, s. 88. Övers. mod. Det är emellertid inte bara vad gäller den första 
rörelsens samexistens som man kan notera vissa slående likheter med Arendts beskriv-
ningar av världens gemensamma natur. Både Patočka och Arendt betraktar nämligen 
samexistensen som världslig, även om Patočka analyserar denna gemensamma struktur i 
mer renodlade fenomenologiska termer än Arendt.  
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som Patočka formulerar det, ”den mest intensiva föreningen med det 
varande” och ”den första relationen till [världens] helhet”, även om rela-
tionen i detta stadium endast är oreflekterad och passiv.40  

Denna rörelse karakteriseras enligt Patočka av närhet. Det är en rörelse i 
vilken relationen mellan värld och existens framförallt ger sig till känna i 
termer av en affektivitet inom vilken all distans är upphävd. Detta innebär 
samtidigt att relationen till andra är ”förspråklig” i den här rörelsen, då den 
närhet som den utgörs av utesluter den distans som språket förutsätter.41 
Det handlar med andra ord inte om en artikulerad samexistens, utan om en 
samexistens som manifesterar sig i form av ”gester, leenden, gestikulationer 
och handlingar”.42 Relationen till andra och till världen i denna rörelse är 
snarast en relation av ”empati, en medkänsla med världen”.43 Detta är, me-
nar Patočka, som tydligast i barnets och djurets relation till sin omvärld, i 
det att den första rörelsen befinner sig innan varje uttrycklig förståelse av 
världen eller av oss själva. Innan varje handling föreligger nämligen denna 
rörelse av acceptans och förankring. Det som Heidegger beskriver i Vara 
och tid såsom tillvarons pragmatiska relation till sin omvärld är därför, 
menar Patočka, ”en förvandling av ett annat slags varamodus som livet i 
tillvarons form internt pekar mot”.44 Heideggers analyser av tillvarons prag-
matiska ombesörjande är med andra ord otillräckliga. Vårt ombesörjande 
av världen vilar nämligen på den världslighet som vi alltid redan är sam-
manflätade med. Men det vilar även på det faktum att den mänskliga 
existensen, på basis av just denna sammanflätning i och genom en gemen-
sam värld alltid redan samexisterar med andra – på det faktum att vi, från 
födseln, är helt och hållet utlämnade åt andra. Våra rörelser i världen 
möjliggörs kort sagt av det sätt på vilket världen rör oss och av det sätt på 
vilket andra människor berör oss.  

För att fånga det sätt på vilket människan affekteras av sin omvärld talar 
Patočka om detta i termer av emotion (emoce). Denna emotiva dimension 
är, skriver Patočka, en domän i vilken ”vi blir berörda snarare än rör oss 
själva”.45 Detta är också något som begreppet emotion fångar eftersom dess 
etymon, som Patočka uttrycker det, ”redan innehåller idén om rörelse, 

— 
40 PSM, s. 320. 
41 TSS, s. 98. 
42 PSM, s. 322. 
43 TSS, s. 98. 
44 TSS, s. 98.  
45 TSS, s. 100. 
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sinnesrörelse och affekt”.46 Det är den rörelse i och genom vilken vi, på basis 
av vår kroppslighet, sammanflätas med världen. Denna sinnliga kontakt 
med världen kan dock inte, understryker Patočka, förstås som en ”samling 
data” i enlighet med den empiristiska uppfattningen, utan måste förstås 
som en ”obegränsad fysionomi” vars enskilda delar endast blir till isolerbara 
komponenter i ett andra steg.47 I likhet med Erwin Straus analyser i Vom 
Sinn der Sinne, som Patočka hänvisar till i dessa texter, förstår han denna 
”obegränsade fysionomi” som en form av ursprunglig sinnlighet som är dis-
tinkt från, och som också möjliggör, vår varseblivning av partikulära ting.48 
För att förtydliga vad Patočka syftar på här är det därför viktigt att kortfattat 
dröja kvar vid Straus tänkande.  

När Straus ska klargöra distinktionen mellan varseblivning och sinnlig-
het introducerar han en rad metaforer som på olika sätt ska tydliggöra 
skiljelinjen dem emellan. Han beskriver exempelvis distinktionen utifrån 
skillnaden mellan ett landskap och dess geografi, samt utifrån skillnaden 
mellan att se något och att betrakta något närmare (som en skillnad mellan 
Sehen och Ansehen).49 Sinnligheten är i denna mening något som vi omsluts 
av likt ett landskap, något som vi visserligen möter genom varseblivning, 
men som vi trots detta inte varseblir som ett specifikt objekt. Sinnligheten 
är snarast den bakgrund mot vilken varje objekt framträder som en figur. 
Det karakteristiska för denna sinnlighet är att den, som Straus uttrycker det, 
är något som vi vinner ”ju mer vi förlorar oss i den”.50 När vi varseblir ett 
objekt negeras med andra ord den sinnliga bakgrunden, men utan att för 
den delen omintetgöras – den träder snarare tillbaka för att objektet ska 
kunna träda fram. Det är också i den här meningen som metaforiken med 
landskapet och geografin blir begriplig. Sinnligheten är nämligen, likt en 
promenad i ett landskap, något som vi är kroppsligt situerade i medan 
geografins kartor av detta landskap alltid abstraherar från vår kroppsliga 
situation. Även om Patočka använder sig av en delvis annan vokabulär än 
Straus återfinns samma tankefigur i Patočkas förståelse av världen som en 
icke-individuerad helhet. I och genom den första rörelsens emotiva dimen-
sion berörs människan av just den bakgrund av icke-individuation som 
— 
46 LSC, s. 102.  
47 TSS, s. 100. 
48 Erwin Straus, Vom Sinn der Sinne – Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie (Ber-
lin: Springer Verlag, 1978). Även om Patočka också refererar till verk av Goldstein & 
Rosenthal och till Phénoménologie de la perception av Merleau-Ponty i dessa diskussio-
ner är det tydligt att det är just Erwin Straus analyser som är av störst vikt för honom.  
49 Ibid., s. 334; s. 349.  
50 Ibid., s. 340.  
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omsluter alla hennes rörelser. Existensen förankras och rotas därigenom i 
världen, men inte i en för intellektet objektivt bestämbar omvärld, utan i 
den ursprungliga sinnlighet som världen, före varje objektivering, utgör för 
människan. Det är denna sinnlighet som vi blir berörda av, emotivt tagna 
av, och som vi sedan rör oss i och genom. Det är annorlunda uttryckt den 
sinnlighet i vilken aisthesis och kinesis förenas med varandra eftersom varje 
perception, varje aisthesis – trots att den inskränker sinnligheten – endast är 
möjlig mot bakgrund av den sinnlighet inom vilken vi rör oss och alltid 
redan har rört oss.51 Världen närvarar därigenom, precis som vi har sett 
tidigare, endast genom sin egen inskränkning. Genom att presentera sig i 
singulariteten av en specifik erfarenhet döljer sig, som Renaud Barbaras har 
påpekat, ”världen som värld; varje aktualiserande av världen är på samma 
gång en begränsning”.52 När Patočka insisterar på att det existerar en sinn-
lighet som människan är upptagen i innan hon handlar syftar han med 
andra ord inte på vår perception av partikulära ting, utan på det sätt på 
vilket existens och värld sammanflätas i och genom sinnligheten. Det hand-
lar kort sagt om det sätt på vilket världen rör oss, om hur vi på ett affektivt 
och emotionellt plan känner oss delaktiga i världen; om hur vi exempelvis 
genom synestesi inte bara upplever färger i en objektiv mening, utan också 
som affekter och som uppmaningar till handling. Existensens förankring i 
världen innebär, sammanfattningsvis, en förening med världen och en för-
ening förutan vilken ingen perception av partikulära ting vore möjlig, då 
perceptionen alltid förutsätter den föreliggande och gemensamma helhet 
som världen utgör.  

Denna dimension av världen är alltså något som vi alltid redan är 
emotivt berörda av även om den närvarar just som en otematisk och från-
varande bakgrund i vår erfarenhet. Det är också den här dimensionen som 
står i centrum för förankringens och acceptansens rörelse; en rörelse som, 
— 
51 Denna sammanflätning av aistheis och kinesis finner man även hos Straus, som exem-
pelvis skriver: ”Alla varseblivningens objekt har en egendomlig tidslig horisont, de hän-
visar bortom det närvarande till framtiden. Det lockande och det skrämmande, alltså det 
som närmar sig, kan endast upplevas av ett väsen som lever i övergången och som upp-
lever tingen i deras förvandling. Endast för ett väsen som förvandlas visar sig de egen-
skaper hos tingen som är det ursprungliga temat för all varseblivning. […] I alla sådana 
fall handlar det om ett enande och om ett delande, det vill säga om närmande och för-
vandling. Därigenom föreligger människans kunna-röra-sig innan varje rörelseförverk-
ling. Jag upprepar ännu en gång: endast det väsen som i enlighet med sin varastruktur 
kan röra sig är ett varseblivande väsen”. Se: Erwin Straus Vom Sinn der Sinne – Ein 
Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, ss. 241-242. 
52 Renaud Barbaras, ”Affectivity and Movement: The Sense of Sensing in Erwin Straus”, 
övers. Elizabeth A. Behnke, i Phenomenology and Cognitive Sciences (3: 2004), s. 223. 
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skriver Patočka, ”av dess natur är rotad i det förflutnas ursprungliga tem-
porala dimension” och som bildar ett slags ”empatisk harmoni” med värl-
den.53 I denna mening är den första rörelsen också den rörelse som för 
existensen i kontakt med världen i dess helhet: det är den rörelse som, om 
än på ett otematiskt sätt, sätter existensen i kontakt med världens icke-indi-
viduation. Därför kan också emotionen, påpekar Patočka, förstås som en 
”kosmisk konsonans”, som den rörelse genom vilken existensen blir till en 
kosmisk, eller värdslig, existens.54 Samtidigt är det viktigt att tillägga att 
denna konsonans, även om den i huvudsak är passiv och affektiv, trots allt 
innehåller vissa aktiva moment. Vi blir visserligen upptagna och accepte-
rade i en gemenskap, men i en gemenskap som vi måste ombesörja. För att 
bandet mellan existens och värld ska kunna bestå måste existensen vårda 
den gemenskap som den blir upptagen i och sörja för att omvärlden ska 
förvandlas till ett hem. Trots att Patočka själv beskriver detta band i termer 
av en ursprunglig harmoni är det tydligt att detta harmoniska band till 
världen på samma gång är oerhört skört. Vår förankring i världen och vår 
acceptans i en gemenskap möjliggör förvisso vårt liv, men utan att på något 
sätt kunna mildra den bräckliga utsatthet och den tillfälliga otillräcklighet 
som vi i grunden utgör. I anslutning till det föregående kapitlets diskus-
sioner av existensens rumslighet blir det nu också tydligt att den första 
rörelsen i själva verket inte bara bildar människans existens-blivande, utan 
att den också utgör rummets ontogenes. Existensens förankring i världens 
icke-individuerade helhet konstituerar nämligen närheten som sådan, men 
en närhet som inte längre har det individuella subjektet eller jaget som sitt 
centrum, utan där centrumet, genom den första rörelsens ekstas, alltid 
redan är förskjutet till den samexistens som jaget accepteras i och till den 
värld som den förankras i.  

Den första rörelsen bildar med andra ord den ursprungliga samman-
flätningen av existens och värld, men en sammanflätning som här tar 
formen av ett otematiskt möte med världens helhet. Även om vi konfron-
teras med världen i den här rörelsen är det en konfrontation som sker i och 
genom en förankring som gör oss så oskiljaktiga från den att varje egentlig 
tematisering av den, och av vår relation till den, blir omöjlig. Detsamma 
gäller för samexistensen i denna rörelse. Den finns visserligen närvarande 
genom hela vårt liv, men den närvarar alltid i det fördolda: i en gest, i en 
flyktig känsla av tillhörighet eller i ett vagt och suddigt minne. Därför talar 

— 
53 TSS, s. 110. 
54 LSC, s. 104. 
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Patočka också stundtals om den första rörelsens sinnlighet som något för-
medvetet och som ett mysterium:  

Man kan inte bortse från att existensen av en icke-sinnlig närvaro av det 
sinnligt tillgängliga är något som framkallar svindel; eftersom den öppnar 
dörren till evidensens mysterium som vi inte är medvetna om på grund av 
att vi på samma gång är sammanvuxna med den och rör oss, lever och 
existerar i den.55  

Självförlängningens rörelse 
Existensens ändlighet innebär emellertid att den första rörelsens förankring 
av existensen i världen på intet sätt är tillräcklig för att säkerställa vår 
fortsatta existens. För att överleva måste vi reproducera våra liv och denna 
reproduktion sker, skriver Patočka, genom ”arbete, inte instinktivt-affek-
tivt”.56 Den här reproduktionen av livet är konstitutiv för det som Patočka 
kallar för självförlängningens rörelse. Medan den första rörelsen är instink-
tivt-affektiv är självförlängningens rörelse den rörelse i vilken en förståelse 
”av både objektiva och personliga relationer samt intressen” träder i dagen 
och då på den första rörelsens bekostnad.57 Inom denna rörelse ställs vi med 
andra ord inte bara inför livets påtvingade reproduktion, utan det är också 
inom den här rörelsen som stora delar av vårt vardagliga liv utspelar sig. 
Stundtals beskriver Patočka därför också den som meningens rörelse, även 
om det framförallt handlar om en oproblematiserad och alldaglig mening 
på denna nivå. Den mening som vi möter i denna rörelse uppstår nämligen 
genom vårt ombesörjande av vår omvärld, det är en mening som uppstår 
genom arbete och tillverkning. 

Patočka delar således Heideggers analys av tillhandenheten även om han 
insisterar på att denna dimension av tillvaron förutsätter den första 
affektivt-passiva rörelsen. Detta är emellertid inte den enda punkten vid 
vilken Patočka skiljer sig från Heidegger vad gäller just självförlängningens 
rörelse. För även om det reproduktiva arbetet som kännetecknar den andra 
rörelsen utspelar sig just inom tillhandenhetens modus är arbetet, menar 
Patočka, ett av de fenomen som Heidegger inte förmår beskriva till fullo.58 
Arbetet är nämligen inte bara en form av öppenhet inför världen där vi 
— 
55 KPV, s. 194.  
56 TSS, s. 106. 
57 TSS, s. 111. 
58 KE, s. 34. 
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infogas i ett meningsfullt sammanhang, utan också – och i ännu större 
utsträckning – något som tenderar att utestänga oss från världen eftersom 
det hela tiden kretsar kring det motstånd som vår kropp framställer mot 
öppenheten. På den här punkten visar sig med andra ord en av de tydligaste 
konsekvenserna av att Heidegger inte tematiserade tillvarons kroppslighet i 
Vara och tid. För det är just på basis av kroppsligheten som människans 
arbete enligt Patočka måste förstås.  

Här vänder sig Patočka istället till Hannah Arendts analyser av den 
cykliska metabolism som karakteriserar vår kroppslighet när vi arbetar. 
Precis som Arendt betraktar Patočka nämligen arbetet som en börda, som 
något som åläggs människan som en nödvändighet för att hon överhuvud-
taget ska kunna överleva, för att hennes kropp ska få näring.59 Arbetets 
börda är därför inte något som endast går att hänföra till den fysiska 
ansträngning som arbetet allt som oftast innefattar, utan är något som 
stammar från det mänskliga livet som sådant, nämligen från det faktum att 
vi, som Patočka uttrycker det, ”alltid måste ’bära’, ’föra’, borga och ansvara 
för det”.60 Den börda som arbetet påtvingar oss är i denna mening också ett 
påtvingat beslutsfattande: det tvingar oss att gång efter annan besluta oss för 
och bära vår existens. Även om denna börda stammar från det som utgör 
nödvändighet i våra liv, det vill säga vår ändlighet, låter den oss trots detta 
”paradoxalt nog känna vår frihet”, men en frihet som endast består i det 
högst ofria valet mellan ett fortsatt liv och en ständigt hotande död.61 Om vi 
återvänder till distinktionen mellan öppenhet och tillslutenhet kan vi därför 
konstatera att den andra rörelsen varken kan beskrivas såsom en helt och 
hållet öppen rörelse eller som en rörelse som är fullständigt tillsluten inför 
världen. Även om självförlängningens rörelse inte är meningens egentliga 
hemvist innehåller den alltid en antydan om mening, men oaktat denna 
antydan är det ändå en rörelse som sluter existensen kring sig själv. Det är – 
fastän Patočka själv inte använder sig av just detta begrepp – en rörelse i 
vilken den centripetala riktningen i existensen har överhanden; en centri-
petal rörelse som leder just till en tillslutenhet snarare än till en öppenhet 
inför världen. Arbetet innebär visserligen att vi hela tiden konfronteras med 
vår omvärld, men då framförallt med ting som får mening just utifrån deras 
användbarhet för vår egen överlevnad. När vi arbetar fokuseras nämligen all 
vår uppmärksamhet på ett upprätthållande av livet med den följden att livet, 

— 
59 För Arendts förståelse av arbetet se: Hannah Arendt, Människans villkor, ss. 117-182.  
60 KE, s. 35. Övers. mod.  
61 KE, s. 35.  
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som Patočka uttrycker det, blir ”fjättrat vid sig självt”. Därigenom offras 
livet för livsuppehållandets skull på ett sådant sätt att den mänskliga ändlig-
heten förtäcks av livet.62 Det är dock inte bara vårt eget liv som därigenom 
fjättras vid oss själva, utan vi tenderar även att binda och reducera vår 
omvärld till vårt eget uppehälle. Arbetets rörelse bryr sig, skriver Patočka, 
”endast om ting, den ser bara ting, men inte deras självständighet, utan 
endast deras tjänlighet”.63 På så vis överskuggas vår relation till världen av 
en relation till vår omvärld där endast tingen är meningsfulla för oss. 
Arbetet innebär därför enligt Patočka, precis som det gör för Arendt, en 
form av världsförlust och världslöshet. Genom att livet i arbetet, som 
Arendt formulerar det, kastas tillbaka in i sig självt hålls arbetaren fången ”i 
ett tillstånd av att bara vara levande, så att han inte ens om han kände till 
någon annan verksamhet skulle kunna befria sig från kroppsfunktionernas 
kretslopp”.64 I och genom arbetsaktivitetens koncentration på livet och dess 
uppehälle tenderar människan därför, fortsätter Arendt, att bli ”omedveten 
om världen så till den grad att hon blir världslös”.65 Arbetets centripetala 
rörelse fjättrar i denna mening livet vid livet självt och vid de ting som 
används för dess uppehälle på ett sådant sätt att existensens öppenhet för 
världen tillsluts. Världens icke-individuerade helhet, som åtminstone på ett 
otematiskt plan finns närvarande i förankringens och acceptansens rörelse, 
trängs här undan till förmån för ett arbetande liv i objektens och föremålens 
tjänst. Denna världslöshet karakteriserar enligt Patočka självförlängningens 
rörelse, men även allt större delar av det moderna samhället. Modernitetens 
ekonomiska rationalitet vilar nämligen just på den världslöshet som 
utmärker arbetets rörelse. Under moderniteten lever vi enligt Patočka våra 
liv på grundval av en världslöshet inom vilken allt större delar av vår ”värld” 
har instrumentaliserats av privata intressen.  

— 
62 KE, ss. 34-35.    
63 PSM, s. 325. 
64 Hannah Arendt, Människans villkor, s. 157.  
65 Ibid., s. 161. Övers. mod. I den svenska översättningen av Människans villkor försvin-
ner denna dimension av arbetets världslöshet helt och hållet. Den engelska passagen 
lyder i dess helhet: ”Labor's products, the products of man's metabolism with nature, do 
not stay in the world long enough to become a part of it, and the laboring activity itself, 
concentrated exclusively on life and its maintenance, is oblivious of the world to the 
point of worldlessness”. Joachim Retzlaff översätter felaktigt detta med: ”Arbetsproduk-
terna, resultaten av människans ämnesomsättning med naturen, är inte varaktiga nog 
för att bli en del av världen, och världen uppskattar inte den arbetsaktivitet som uteslu-
tande upprätthåller livet”.  
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På grund av att självförlängningen utgör en dimension av den mänskliga 
existensen inom vilken vi tar vår tillflykt till tingen runtomkring oss 
karakteriseras denna rörelse också av alienation – och av en alienation som 
vi, skriver Patočka, tenderar att återvända till som något ”mer naturligt” än 
vårt eget vara.66 Alienationen i fråga är således ett paradoxalt fenomen 
eftersom vi alieneras från oss själva genom att vi befinner oss alldeles för 
nära livet. Det är en alienation som visar sig genom det faktum att män-
niskan, när hon är som mest engagerad och insnärjd i sitt eget liv, faktiskt 
lever på det största avståndet från sig själv. Patočkas förståelse av aliena-
tionsbegreppet skiljer sig därigenom på ett tydligt sätt från Marx uppfatt-
ning. Medan Marx visserligen betraktar arbetet som ”förlusten av och slave-
riet under objektet” på ett sätt som Patočka skulle instämma med menar 
Marx att detta slaveri är specifikt för kapitalismens produktionssätt.67 För 
Patočka innebär arbetet å andra sidan alltid och med nödvändighet en 
alienation oavsett vilket produktionssätt som är förhärskande, dels för att 
det binder existensen under objektets ”slaveri”, men också för att det tvin-
gar existensen till en självupptagen närhet som förblindar människan för 
hennes relation till andra och till världen. Det är också den här sista punk-
ten som framställer ett av de mest avgörande ”kätterierna” gentemot Marx: 
vi är nämligen inte alienerade från oss själva, i Marx ”humanistiska” me-
ning, utan tvingade mot oss själva på ett sätt som bestämmer och fixerar det 
som saknar någon fast bestämning – på ett sätt som petrifierar existensens 
rörelse.68  

Denna självupptagna alienation ger sig också till känna på ett tidsligt 
plan. Medan förankringens och acceptansens rörelse svarar mot det för-
flutnas tidsliga horisont svarar självförlängningens rörelse mot närvaron. I 
vår upptagenhet av att reproducera vårt eget liv är vi nämligen helt och 
hållet överlämnade åt nuets repetitiva närvaro, det vill säga åt den tidslighet 
som svarar mot just den upprepning som vår självförlängning utgör. I 
denna rörelse existerar vi därmed också i förhållande till möjligheter som är 
användbara i nuet. Det förflutnas passivitet upphävs och blir, konstaterar 
Patočka, till ”givna möjligheter för att modifiera närvaron”.69 Det förflutna 

— 
66 KE, s. 147.  
67 Karl Marx. ”Det alienerade arbetet”, i Människans frigörelse, red. och övers. Sven-Eric 
Liedman (Göteborg: Daidalos, 1995), s. 63. 
68 För Marx diskussion av ”självalienationen” se: ibid., s. 67. För en översikt över Pa-
točkas förhållande till Marx och marxismen se: Francesco Tava, ”The Heresy of History: 
Patočkas’s Reflections on Marx and Marxism”, i Thinking after Europe, ss. 183-200.  
69 PSM, s. 318.  
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visar sig med andra ord inte längre som något förflutet, utan som något som 
står i närvarons tjänst: det är endast av intresse om det är användbart i nuet. 
Detsamma gäller för framtiden som i självförlängningens rörelse endast 
kommer existensen till mötes som en fortsättning på nuet. Alla framtida 
möjligheter förminskas i denna mening i relation till närvarons aktualitet. 
Framtidens möjligheter visar sig endast som en upprepning och, med 
Hegels ord, som en ”dålig oändlighet” av nuet medan allt det som spränger 
närvarons ramar går förlorat.  

Denna tidslighet är emellertid även den delad och gemensam. Men 
medan samexistensen i den första rörelsen är en förexisterande, förreflexiv 
och förspråklig gemenskap, det vill säga en samexistens som omsluter oss 
likt en icke-individuerad horisont, är den samexistens som vi möter i själv-
förlängningens rörelse en samexistens som kännetecknas av instrumen-
talisering och atomism. Både vi själva och andra människor reduceras i 
denna mening till en form av användbarhet. I självförlängningens rörelse är 
vi, konstaterar Patočka, ”användbara och står i denna användbarhet till 
förfogande” på ett sådant sätt att vi framträder som ”användbara verktyg för 
varandra”.70 Denna instrumentella och atomistiska samexistens är således 
intimt förknippad med den världslöshet som kännetecknar självförläng-
ningens rörelse. När den första rörelsens gemensamma värld – den icke-
individuation som existensen förankras i – trängs undan i den andra rörel-
sen försvinner nämligen på samma gång den samexistens som vilar på dess 
grund. I dess ställe träder en samexistens i vilken den gemensamma och 
delade ”världen” är just arbetets värld; en värld som är centrerad vid objek-
tens instrumentalitet och vid deras ekonomiska värde. Därigenom tenderar 
också vår samexistens med andra att ta instrumentell form. Andra männis-
kor blir till användbara eller oanvändbara resurser med vars hjälp vi kan 
uppnå våra syften. Den här instrumentella relationen till andra människor 
leder samtidigt till att vår samexistens med andra, som Patočka skriver, 
förminskas till en ”sfär av anonymitet”, en sfär i vilken vi tenderar att dölja 
oss för varandra och för oss själva bakom sociala roller.71 Vi är alltså inte 
bara alienerade eftersom vi förlorar oss i tingen runtomkring oss, utan även 
för att vi går förlorade i yrkeslivets roller – och i roller som under moder-
niteten har tagit upp en allt större plats av våra liv. 

Den självupptagenhet som karakteriserar närvarons rörelse innebär i 
denna mening att samexistensen reduceras till en form av instrumentalism 

— 
70 PSM, s. 327. 
71 TSS, s. 107. 
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och att den därmed också tenderar att urarta i isolering och atomism. Men 
även denna isolering är, understryker Patočka, en form av samexistens.72 
Även om det är en samexistens som framförallt kommer till uttryck i form 
av en konkurrens med andra människor som, likt oss själva, är helt och 
hållet absorberade av livets bördor, och även om denna konkurrens däri-
genom leder till en förståelse av andra människor i termer av resurser, är 
detta trots allt endast möjligt på grund av vår ursprungliga samexistens med 
andra. Trots att samexistensen i självförlängningens rörelse därför är en 
samexistens som framförallt yttrar sig i konkurrens, rivalitet och instrumen-
talism är det en rörelse som fortsätter den första rörelsens förankring av 
existensen i världen och dess acceptans i en gemenskap. Arbetet må vara 
rent reproduktivt, men tätt förknippat med arbetet finner vi – återigen i 
likhet med Arendt – tillverkningen.73 Fastän tillverkningen förblir bunden 
vid och underkastad arbetet bidrar den till upprättandet och byggandet av 
en gemensam värld, till rotningens arkitektoniska moment.74 I och genom 
vårt arbete produceras nämligen inte bara medel för vårt livsuppehälle, 
medel som omedelbart konsumeras när de används, utan även de produkter 
på basis av vilka en gemensam värld gradvis upprättas, det vill säga de 
tillverkade produkter som också består över tid. I denna mening är arbetet 
en fundamental del av vår acceptans i en gemenskap. Den andra rörelsen är 
nämligen, skriver Patočka, ”av nödvändighet ett korrelativ till den första” i 
det att vi endast kan acceptera en annan ”om vi själva restlöst utlämnar oss, 
om vi ser till hans/hennes behov som till våra egna, om vi arbetar”.75 
Samexistensen i självförlängningens rörelse framträder således i ett tvety-
digt ljus i Patočkas tänkande. Å ena sidan är det en samexistens i vilken 
acceptansens rörelse finner sin självklara fortsättning i form av ett arbete för 
andra och å andra sidan visar den sig vara en samexistens som på samma 
gång är en motexistens, ett arbete mot andra.76 Det är också den här 

— 
72 TSS, s. 106. 
73 Vad gäller just tillverkningen måste man emellertid tillägga att den trots allt har en 
något annorlunda betydelse för Patočka än den har för Arendt. Medan tillverkningen 
har en privilegierad ställning för Arendt vad gäller konstituerandet av en gemensam 
värld är den enligt Patočka alltid underordnad den första rörelsens förankring. Tillverk-
ningen bidrar således till upprättandet av en gemensam värld, men den är samtidigt 
endast möjlig på basis av den värld som redan har konstituerats genom den första 
rörelsens karakteristiska sinnlighet.  
74 KE, s. 36. 
75 KE, s. 60. 
76 Här kan man observera en likhet med det sätt på vilket Heidegger beskriver 
medvarons tvetydighet. Denna tvetydiga form av medvaro beskriver Heidegger i Vara 
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rivaliteten i den andra rörelsen som ligger till grund för dess gränser. Gräns-
situationerna i denna rörelse är nämligen konflikt, lidande och skuld. Inget 
av dessa tre fenomen kan utraderas från existensen, utan i egenskap av 
gränser kan de endast förminskas, men, som Patočka uttrycker det, ”bara i 
hopp om att förmildras, inte genom att vi lösgör oss från dem”.77  

Även om Patočka insisterar på att det politiska livet är antagonistiskt är 
självförlängningens rörelse, trots närvaron av en tydlig antagonism och 
rivalitet, inte det politiskas hemvist. Den gemenskap som kan uppstå i 
denna rörelse är nämligen alltid en gemenskap som grundas i nödvändighet 
och inte i frihet; en gemenskap som därigenom alltid tenderar mot en 
isolering och – fastän Patočka själv inte använder begreppet – mot en 
reifiering av samexistensens former. 

Frihetens och sanningens rörelse 
Trots att de två första rörelserna hela tiden befinner sig i en konflikt i vilken 
en av de två har överhanden, utspelar sig båda inom ramen för en tidslighet 
där människans möjligheter bestäms av det som redan är förverkligat. Till 
skillnad från dessa två rörelser bildar existensens tredje rörelse – som 
Patočka kallar för både ”frihetens”, ”sanningens”, ”genombrottets” och 
”självutlämningens rörelse” – ett brott mot aktualitetens dominans.78 Detta 
brott har sin grund i den tredje rörelsens framtidslighet. Medan den första 
rörelsen svarar mot det förflutnas icke-individuerade dimension och den 
andra förblir bunden vid nuets repetitiva närvaro är den tredje rörelsen 
nämligen den rörelse i och genom vilken vi förhåller oss till möjligheter som 
i ordets strikta mening är framtida. När tonvikten genom denna rörelse 

 
och tid som ”ett spänt, tvetydigt passande-på-varandra, ett hemligt ömsesidigt avlyss-
nande”. Se: Martin Heidegger, Vara och tid, § 37, s. 200. 
77 TSS, s. 107. 
78 I essän ”K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života” (”Till 
rörelsens förhistoria: värld, jord, himmel och den mänskliga existensens rörelse”) från 
1965, som är den första text i vilken Patočka tematiserar existensen som tre fundamen-
tala rörelser, kallar han den tredje rörelsen för ”självutlämningens rörelse”. I den något 
senare texten ”Přirozený svět a fenomenologie” från 1967 (”Den naturliga världen och 
fenomenologin”) inskärper han att den tredje rörelsen också måste förstås som ”fri-
hetens rörelse”. I föreläsningsserien Tělo, společnosti, jazyk, svět (Kropp, gemenskap, 
språk, värld) från 1968-1969 tematiserar han den tredje rörelsen som ”genombrottets 
rörelse” för att därefter i de Kätterska essäerna från 1976 slutligen benämna den ”fri-
hetens rörelse”. Återigen kan man alltså observera det sätt på vilket Patočka, under lop-
pet av cirka tio år, laborerar med olika begrepp och infallsvinklar för att försöka fånga 
varje rörelses särart.  
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läggs på framtiden slutar, skriver Patočka, ”det som redan är att vara giltigt 
som den instans som bestämmer över våra möjligheter”.79 Det som däri-
genom visar sig är ”möjligheten av icke-varat”, det vill säga en möjlighet 
som inte längre är bestämd av de varande tingen, utan av framtidens obe-
stämda negativitet.80 Existensens möjligvaro är därmed inte längre en upp-
repning av det förflutna och inte heller en användning av det förflutna i 
nuets tjänst, utan möjligheterna kommer oss till mötes utifrån den obegrän-
sade negativitet som framtiden ställer oss inför.  

Vi överskrider således den alldagliga världen med dess bestämningar, 
men vi transcenderar på samma gång det själv som självförlängningens 
rörelse påtvingade oss – vi transcenderar oss själva. I denna mening utgör 
den tredje rörelsen också något som Patočka kallar för en ”erövring av 
självet genom en uppoffring av självet”.81 Genom vår utsträckta och fram-
tidsliga rörelse bortom oss själva konfronteras vi nämligen med vår egen 
död. Döden, människans yttersta och omöjliga möjlighet, tvingar henne att 
möta sig själv, men inte ”såsom accepterad och rotad, utan i hela sin naken-
het”.82 Den svindel som vi i dessa tillstånd erfar springer ur den förlust som 
människan här upplever: en förlust av den första rörelsens närhet, en förlust 
av den andra rörelsens objektiverade mening och slutligen en förlust av oss 
själva – en självförlust. Vi ställs här inför en förlust av vår grund eller, som 
Patočka formulerar det, en förlust av existensens sista stöd, en förlust av en 
sista förankring, ett mål, ett varför.83 Vi konfronteras med just den menings-
förlust och desorienterande grundlöshet som har behandlats i tidigare 
kapitel – vi konfronteras med meningens omskakning. 

I och genom denna rörelse återupptäcker människan alltså sig själv 
genom att transcendera det självinneslutna och självupptagna själv som 
nödvändighetens bördor i den andra rörelsen framkallar till förmån för 
existensens platslösa själv. Detta ”själv” är emellertid inte någon individuell 
interioritet, utan ett själv som endast har någon mening i relation till 
världen och andra. Vi frigör oss annorlunda uttryckt från den givna me-
ningen för meningens skull – vi förlorar meningen och oss själva för att 
därefter kunna närma oss världen såsom den helhet utifrån vilken all 
mening uppstår. Denna uppoffrande frigörelse sker i och genom existen-
sens konfrontation med den tredje rörelsens gränssituation, i och genom en 

— 
79 PSM, s. 318.  
80 PSM, s. 318. 
81 KPV, s. 198. 
82 KPV, s. 198. 
83 KPV, s. 198. 
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konfrontation med existensens ändlighet. För även om den tredje rörelsen 
karakteriseras av frihetens transcendens innebär detta på intet sätt att 
transcendensen i fråga är gränslös. Och fastän Patočka understryker att 
varje rörelse innefattar en särskild sorts gränssituation är det likväl tydligt 
att det framförallt är i den tredje rörelsen som någon egentlig gränskonfron-
tation äger rum, och detta av den anledningen att det först är i och genom 
frihetens rörelse som ”erkännandet av ändligheten” kommer till stånd.84  

Begreppet gränssituation (Grenzsituation) härstammar från Karl Jaspers 
och Patočka hänvisar också stundtals till Jaspers i dessa diskussioner.85 I 
artikeln ”Co je existence?” (”Vad är existens?”) som Patočka dedikerade till 
Jaspers ära efter hans bortgång 1969, lyfter han exempelvis fram Jaspers 
analyser av existensens gränssituationer som ett av hans viktigaste bidrag till 
filosofin.86 Det som Patočka tar fasta på i Jaspers analyser är idén om grän-
sen som en gräns för människans försök att genom sitt förnuft kontrollera 
och överblicka världen. Det som gränssituationerna uppdagar för männis-
kan är att den instrumentella användningen av världen i självförläng-
ningens rörelse, vårt försök att kontrollera och behärska den för att däri-
genom underställa den ett tjänande av vårt eget livsuppehälle, är omslutet 
av något som inte går att kontrollera eller behärska. I gränssituationerna 
raseras med andra ord vår självupptagenhet genom vår konfrontation med 
de begränsningar som befinner sig bortom vår kontroll. Existensens gränser 
är alltså på intet sätt något som människan kan övervinna eller överskrida, 
utan – som Patočka redan i den tidigare essän ”Ideologi och ett liv i idén” 
formulerade det – gränser på vilka existensen ”måste förbli stående”.87 
Existensens transcendens i den tredje rörelsen är alltså inget mindre än en 
transcendens i och på existensens gränser; en transcendens, det vill säga 
som aldrig når ett transcendent bortom, utan som transcenderar i och 
genom existensens egen begränsning.  

Denna framtidsliga transcendens är i själva verket samma slags transcen-
dens som Patočka redan i essän ”Negativ platonism” tematiserade som en 
negativ transcendens och som ett överskridande av det givna. Det rör sig 
om den negativa frihet på basis av vilken människan förmår transcendera 
de närvarande framträdelserna till förmån för världen i dess helhet. Däri-

— 
84 Se bland annat: TSS, s. 106. 
85 För Jaspers diskussion av begreppet gränssituation se: Karl Jaspers, Psychologie der 
Weltanschauungen (Berlin: Springer Verlag, 1960), ss. 229-280; Karl Jaspers, Philosophie 
II: Existenzerhellung (Berlin: Springer Verlag, 1974), ss. 201-255. 
86 CJE, s. 345.  
87 Jan Patočka, ”L’idéologie et la vie dans l’idée”, s. 49.   
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genom är det också samma slags frihet som utmärker den fenomenologiska 
epochén. På den här punkten blir det också tydligt varför epochén enligt 
Patočka inte i första hand är en teoretisk hållning eller en del av en feno-
menologisk metodologi. Epochén är tvärtom ett uttryck för den frihet och 
frigörelse som uppstår på basis av den konfrontation med döden som den 
tredje rörelsens framtidslighet innefattar. Det är den erfarenhet i och genom 
vilken människan faktiskt konfronteras med den helhet som världen utgör 
och med existensens konstitutiva utsatthet för den. Epochéns rörelse är i 
denna mening inget mindre än existensens ”ex”, det bortom och från sig 
själv som innebär att existensen inte bara existerar bland tingen, utan att 
den sträcker sig bortom även inomvärldsliga ting till världen i dess helhet. 
Epochén är därigenom, för att här låna Giorgio Agambens ord, det som 
skänker existensen dess tidsliga rytm.88 Genom att på en och samma gång – 
och detta i enlighet med dess grekiska innebörd – vara ett avståndstagande 
från och ett givande av, introducerar epochén nämligen ett brott i existen-
sens kontinuerliga tidsflöde: den introducerar en cesur i och genom vilken 
tiden ”stannar upp” till förmån för en ekstas i vilken vi erfar oss själva som 
ståendes utanför oss själva.89 

I självutlämningens och frihetens rörelse transcenderar människan alltså 
den objektiva världen i en negativ transcendens som inte rör sig mot någon 
transcendent domän, utan endast mot existensens egna gränser. Döden är 
den gräns som uppdagar existensens begränsningar och utsatthet, den 
splittrar den självinneslutna position som vi döljer oss bakom i den andra 
rörelsen och konfronterar oss med vår utlämnade utsatthet för världen. Den 
här utsattheten för världen återfinns visserligen i alla av existensens rörelser, 
men det är samtidigt just vad gäller denna utsatthet som de skiljer sig från 
varandra. De tre rörelserna bör därför betraktas som de tre olika former 
som existensens konstitutiva utsatthet för världen tar. Patočkas teori om 
den mänskliga existensens tre rörelser bildar därför heller inte någon 
utvecklingspsykologisk beskrivning där en rörelse, i en genetisk mening, 
följer på de andra kronologiskt. Det är viktigt att understryka detta, inte 
minst eftersom vissa av Patočkas beskrivningar kan förleda en i den rikt-
ningen. När han exempelvis talar om att den emotiva rörelsens affektivitet 
är som tydligast i barnets relation till sin omvärld syftar han inte på att 

— 
88 Giorgio Agamben, The Man Without Content, övers. Georgia Alber (Stanford: 
Stanford University Press, 1999), s. 62. 
89 Det grekiska ordet epoché har, som Agamben påpekar, en dubbel betydelse: det 
betyder både att ”hålla tillbaka, att suspendera och att överlämna, att presentera, att 
erbjuda”. Ibid.  
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denna affektivitet endast skulle återfinnas i vår barndom. Det faktum att 
Patočka beskriver rörelserna var för sig, och också talar om dem i numrerad 
form, innebär alltså inte att de skulle följa på varandra kronologiskt. Den 
emotiva dimensionen av den mänskliga existensens världslighet är tvärtom, 
precis som är fallet med alla de tre rörelserna, något som ständigt finns 
närvarande i den mänskliga existensen även om den tenderar att träda 
tillbaka när någon av existensens andra dimensioner träder i förgrunden. 
Existensens tre rörelser bör snarast betraktas som tre huvudsakliga dyna-
mismer i existensen och som de tre sätt på vilka människan upptäcker, och 
riskerar att förlora, sig själv, genom att på en och samma gång avtäcka 
världen. De utgör annorlunda uttryckt tre koncentriska cirklar som i ett 
dialektiskt spel vilar på varandra samtidigt som de negerar och upphäver 
varandra – tre koncentriska cirklar genom vilka vi rör oss i, och därigenom 
är utsatta för, världen.  

Rörelserna bildar alltså tillsammans en enhet, ett slags melodisk 
komposition, men en komposition inom vilken de ingående delarna också 
är distinkta och åtskilda. Detta är inte minst tydligt om man beaktar 
skillnaden mellan den andra och den tredje rörelsens relation till världen. 
Även om den andra rörelsen är en utsträckning mot världen, är det en 
utsträckning som på en och samma gång tenderar att förinnerliga världen 
och att förytterliga existensen eller, om man så vill: att besjäla världen och 
att förtingliga existensen. I denna rörelse strävar människan efter att behär-
ska sin omvärld och att reducera den till sin egendom, till något som hon 
kan kontrollera. I försöket att kontrollera och behärska föremålen runt-
omkring oss – och därigenom reducera deras mening till ett instrumentellt 
värde – försvinner emellertid världen på samma gång. I försöket att kont-
rollera världen blir människan kort sagt världslös. I motsats till detta fram-
träder då den tredje rörelsen som en utsträckning mot världen som upp-
dagar världens förrangsställning för existensen och som omskakar dess 
tidigare grunder. Vår självutlämning, det faktum att existensen i den tredje 
rörelsen vänder sig utåt, mot den plats vid vilken den finner sig själv genom 
att ge sig själv till världen, är därigenom en rörelse i vilken vi utlämnar oss 
själva till det som alltid redan har rört oss, en utlämning till världens egen 
rörelse. Det är med andra ord den rörelse som är existensens mest egna 
rörelse, men endast därför att det egna, i en konstitutiv mening, står att 
finna i det främmande. Detta innebär på samma gång att den värld som vi i 
och genom den tredje rörelsens frihet konfronteras med i själva verket är 
just den icke-individuerade värld som också kännetecknar förankringens 
och acceptansens rörelse. Men medan världen i den första rörelsen endast 
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är otematiskt given och bara ger sig till känna affektivt, konfronteras 
människan i den tredje rörelsen uttryckligen med världens negativitet. 
Genom konfrontationen med vår egen död, med vår yttersta gräns, ställs vi 
med andra ord inför intet – inför den negativitet som världen utgör. 

I och genom friheten konfronteras vi med intet. Vi konfronteras med vår 
egen ändliga intighet och med världens intetgörande rörelse. På den här 
punkten ger sig även närheten till Heideggers analyser av ångesten i Vara 
och tid till känna. Detta är inte minst tydligt i de passager i de Kätterska 
essäerna i vilka Patočka beskriver meningsförlustens fenomen. Det som 
Heideggers analyser av ångesten visar är nämligen att det endast är i och 
genom en meningsförlust som meningens struktur manifesterar sig för 
människan. När den mänskliga existensen genom ångesten konfronteras 
med sin egen ändlighet, konfronteras hon, som både Heidegger och Patočka 
understryker, med intet. Ångesten är till skillnad från rädslan inte en ångest 
inför något särskilt ting, utan just inför inget-ting. Men detta ingenting är 
på samma gång just världen som sådan: i ångesten tränger sig, som 
Heidegger uttrycker det, ”världens världslighet” på.90 I och genom ångesten 
konfronteras människan med det som ”återstår” när allt inomvärldsligt 
varande har blivit meningslöst – hon konfronteras med den negativitet som 
utmärker världen i dess helhet.  

Gränssituationerna i den tredje rörelsen – vare sig det handlar om ångest 
eller om det som vi senare kommer att möta i termer av fronterfarenheter 
och uppoffringar – omintetgör all tidigare mening och förvandlar den till 

— 
90 Martin Heidegger, Vara och tid, § 40, ss. 213-214. Denna närhet till Heideggers ana-
lyser av ångesten tillsammans med Patočkas insisterande på den tredje rörelsens särart 
tycks stundtals innebära att han betraktar den tredje rörelsen som den ”egentliga” 
dimensionen av den mänskliga existensen. Det finns också vissa uttolkare som har tagit 
fasta på just detta. Men Patočka betraktar snarare distinktionen mellan egentligt och 
oegentligt som något som utmärker varje rörelse. Den första rörelsens oegentlighet här-
stammar från en bortträngning av denna sfär från vårt medvetande, det vill säga en bort-
trängning av det som medvetandet, på grund av rörelsens förmedvetna och affektiva 
natur, har svårt att överhuvudtaget greppa. I den andra rörelsen möter vi en oegentlighet 
som kretsar kring vår oförmåga att förstå oss själva och en oegentlighet som stammar 
från det faktum att vi i denna rörelse döljer oss själva bakom anonymitetens roller. Den 
tredje rörelsens oegentlighet uppstår genom att vi ”förblindas av ändligheten”, att vi inte 
kan utstå den ändlighet som den tredje rörelsen ställer oss inför och istället undflyr 
nödvändigheten i vår egen ändlighet. Min tolkning skiljer sig därigenom från den som 
Pavel Kouba föreslår, eftersom han betraktar den andra rörelsen som oegentlig och den 
tredje som egentlig. För Koubas diskussion av detta se: Pavel Kouba, ”Le problème du 
troisième mouvement”, i Jan Patočka: phénoménologie asubjective et existence (Milano: 
Mimesis, 2007), ss. 193-194. För Patočkas analyser av rörelsernas oegentlighet respektive 
egentlighet se: TSS, s. 107. 
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något meningslöst. Samtidigt uppenbarar dessa situationer att meningen 
endast ”kan visa sig i den aktivitet som uppstår ur en sökande brist på 
mening”.91 Därigenom innebär gränssituationerna också en total ”konver-
sion” (konverzi) enligt Patočka, en metanoia, av existensen.92 Att återvända 
till världen efter denna transformation är således en återvändo till en annan 
mening, en mening som inte längre går att fastställa, utan som endast visar 
sig i vår strävan efter att finna den: den visar sig såsom problematisk. 
Konfronterad med den skenbara motsättningen mellan en absolut mening 
och en absolut nihilism är denna problematiska gränssituation det enda 
som människan kan sätta tillit till. Den absoluta nihilismens teser är 
nämligen, skriver Patočka, ”inte mindre dogmatiska än tesen om den naivt 
obrutna tron på en absolut positiv mening”, i det att de båda absolutiserar 
meningen till en upphöjd och extern position, vare sig det sker i det nega-
tivas eller i det positivas namn.93 Det faktum att människan inte kan leva 
utan mening innebär emellertid inte att hon måste leva med en obruten och 
absolut mening och det betyder inte att hon inte kan leva med en ”proble-
matisk mening”.94 Den konversion som självutlämningens rörelse fram-
ställer innebär i själva verket en omvandling av meningen, en omvandling 
av meningen från dess tidigare, harmoniska form till det som Patočka kallar 
för meningens problematicitet.95 I de Kätterska Essäerna beskriver Patočka 
detta i en terminologi som ligger väldigt nära Heidegger, nämligen som en 
erfarenhet av varat som samtidigt är en ”erfarenhet av det varandes absoluta 
meningslöshet”.96 Det handlar, skriver han, ”om avslöjandet av en mening 
som aldrig kan tolkas som ett ting, som inte kan styras, begränsas, gripas 
positivt och behärskas, utan som endast är närvarande i sökandet efter 
vara”.97 Uttryckt med andra ord, och i en terminologi som ligger närmare 
Patočkas egen förståelse av fenomenologin: erfarenheten av världens helhet 
är endast möjlig när framträdelsernas mening bryter samman. Världen kan 
endast visa sig för människan när den raserar, när de inomvärldsliga 
framträdelserna ger vika. Detta innebär likväl inte att världens helhet vore 
ett ”nytt” varande. Världens helhet närvarar tvärtom aldrig, utan dess 
— 
91 KE, s. 105.  
92 KE. s. 105; s. 184.  
93 KE. s. 119. 
94 KE, s. 120. 
95 Begreppet ”problematicitet” eller ”det problematiska” är Patočkas omformulering och 
vidareutveckling av Wilhelm Weischedels begrepp fraglichkeit. Se exempelvis: Wilhelm 
Weischedel, Skeptische Ethik (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1976), s. 36.  
96 KE, s. 121.  
97 KE, ss. 121-122.  
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mening framträder just i sökandet efter den. Meningens problematiska 
natur består således i det faktum att meningen inte längre står att finna hos 
tingen, i framträdelserna eller i någon obruten positivitet, utan att me-
ningen är genomsyrad av negativitet, av det som Patočka också kallar för 
dess ”gåtfullhet” (záhadnost).98 Medan meningen i den andra rörelsen är en 
mening som står att finna i framträdelsernas självklara och obrutna sken, är 
meningen i den tredje rörelsen en mening som befinner sig i skärnings-
punkten mellan ljus och mörker och mellan framträdande och undandra-
gande. Denna mening är gåtfull eftersom den uttrycker en helhet som inte 
går att reducera till sina delar, men som detta till trots endast visar sig 
genom dessa delar, genom de framträdelser som vi möter. Det är en gåtfull-
het som återfinns i det faktum att helheten visar sig som ett sig-icke-visande 
i visandet och framträdandet självt – som den inskränkning genom vilken 
alla ting kan framträda såsom singulära.  

Den ändliga gräns som människan existerar på låter sig nu också beskri-
vas som en ontologisk gräns i framträdandets egen struktur, en gräns eller 
reva i världen som bildas av mellanrummet mellan framträdande och 
undandragande eller mellan visandet och icke-visandet. Det som på ett exis-
tentiellt plan framträder som en gräns är med andra ord på ett fenome-
nologiskt plan inget mindre än den fenomenologiska skillnaden. Det proble-
matiska med meningen är just det faktum att den är en gräns, det vill säga att 
meningen varken är framträdande eller undandragande, utan att den alltid 
befinner sig i brytningspunkten däremellan och att den alltid har varit just 
detta mellanrum. Den tredje rörelsen är därför en upptäckt av denna prob-
lematiska dimension hos meningen, men en upptäckt av det som alltid har 
varit meningens struktur, men som har överskuggats i de tidigare rörelserna. I 
emotionens rörelse har helheten förmörkats av en närhet utan klarhet och i 
arbetets rörelse har den förbländats av en alltför ensidig fokusering på fram-
trädelsernas närvaro och ljus. I och genom friheten träder dock världen i 
dess helhet fram, men utan att dess gåtfullhet eller, som Patočka också kallar 
det, dess mysterium på något sätt försvinner.99  

Polemos och de skakades solidaritet 
Människans konfrontation med världen i den tredje rörelsen är alltså på 
samma gång en konfrontation med den fenomenologiska skillnaden mellan 

— 
98 KE. s. 107. Övers. mod.  
99 KPV, s. 200. 
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framträdelser och framträdandet som sådant – mellan singulära framträdel-
ser och världen i dess helhet. Denna konfrontation med den fenomeno-
logiska skillnaden visar sig i och genom existensens gränser. Skillnaden i 
fråga har med andra ord både en existentiell och fenomenologisk innebörd 
för Patočka: den är på en och samma gång världslig och existentiell. I och 
genom gränserfarenheten står existensen därmed i något som vi, med Finks 
ord, skulle kunna kalla för en ”ontisk närhet” till den fenomenologiska 
skillnaden. Gränserfarenheten uppvisar nämligen att existensen inte bara 
har en närhet till framträdelsernas ljus utan också till världens undan-
dragande, till dess intande eller, för att tala med Fink, till dess ”nattliga 
grund”.100 Gränsen är i denna mening den plats vid vilken människan blir 
berörd av det som hon i en egentlig mening inte kan röra vid, den plats vid 
vilken hon har en närhet till det som är henne fjärran. Denna samtidiga 
sammanflätning av existens och värld i och genom gräns och skillnad blir 
tydlig inte minst i de Kätterska essäerna. Här beskrivs den fenomenologiska 
skillnaden, som har diskuterats kortfattat tidigare, utifrån Herakleitos för-
ståelse av polemos, men polemos betecknar inte bara den fenomenologiska 
skillnaden i denna text, utan också den skillnad i och genom vilken 
existensens mening som sådan tar sin början. Den tredje rörelsen utgör 
nämligen sanningens och meningens rörelse: den rörelse genom vilken 
existensen förmår frigöra sig från meningen för meningens skull och däri-
genom närma sig en mening som befinner sig bortom den inomvärldsliga 
och alldagliga meningen. Denna frigörelse och konversion är emellertid inte 
förbehållen filosofin, utan är något som utmärker det politiska livet och 
människans historicitet i lika hög utsträckning som det filosofiska tänkan-
det. Patočkas förståelse av existensens historicitet kommer att behandlas 
mer utförligt i nästa kapitel, men frågan som infinner sig här är hur och på 
vilket sätt politiken och filosofin förenas i den tredje rörelsen? 

Den politiska dimensionen av den mänskliga existensen har inte sin 
hemvist i de två första rörelserna eftersom den transcendens och frigörelse 
som friheten utgör inte förmår bryta fram i dem. Även om det sker på delvis 
olika sätt grundar nämligen de första rörelserna existensen i möjligheter 
som redan är givna och i den självinneslutna repetition som beledsagar 
dem. Ett politiskt liv förutsätter ett brott mot dessa rörelser, det förutsätter 

— 
100 För Finks diskussion av begreppet ”ontisk närhet” se: Martin Heidegger & Eugen 
Fink, Heraklit (Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1996), s. 233. Människans ontiska när-
het beskriver Fink just i termer av hennes dubbla karaktär: ”å ena sidan är hon den som 
är placerad i ljusningen (Lichtung) och å andra sidan är hon den som hör samman med 
grundvalen för all ljusning”. Ibid., s. 234. 
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den omskakning som endast konfrontationen med den egna ändligheten 
kan ge upphov till. Medan vi i de två första rörelserna är förankrade i 
världen och accepterade i en gemenskap är det fria livet ett ogrundat liv; det 
är ett grundlöst liv. Det politiska livet innebär, som Patočka skriver, att 
”alltid vara utan förankring, utan bas”.101 Det är ett liv som ”inte längre 
[står] på den fasta grunden av generationernas obrutna led”, utan som har 
”mörkret, det vill säga ändligheten, och det ständiga hotet framför sig”.102 
Mörkret är med andra ord inte längre något som existensen har ”bakom” 
sig, det är inte längre relegerat till den första rörelsens affektiva dimension, 
utan är något som vi uttryckligen konfronteras med. Den tredje rörelsens 
konversion kan i denna mening beskrivas som en immanent konversion 
eller som en transcendens inom existensens immanens eftersom förvand-
lingen i fråga förvandlar just existensens relation till det mörker som alltid 
redan är, och som alltid har varit, en del av den mänskliga tillvaron. Genom 
denna konversion sker en omskakning av existensen. Ingenting i det tidi-
gare livet kan, menar Patočka, motstå den här omskakningen, utan ”gemen-
skapens alla stöttepelare, traditioner och myter omskakas i lika hög grad, 
precis som alla de svar som en gång föregick frågorna, den anspråkslösa och 
tröstande meningen, som visserligen inte har försvunnit, men som trans-
formeras”.103  

Det politiska livet är således fritt i den meningen att det först kan uppstå 
genom en omskakning av de grunder på vilka livet tidigare vilade. Friheten i 
fråga utgör därför en frigörelse. Denna frigörelse kan dock inte förstås som 
en lättnad från de bördor som de tidigare rörelserna ställde livet inför. Det 
politiska livet måste visserligen särskiljas från arbetets självförlängande 
repetitioner, men den tredje rörelsen innebär på intet sätt något förmild-
rande av vår ändliga utsatthet i och för världen, utan måste snarare betrak-
tas såsom ett intensifierande av den. Vi är med andra ord inte fria för att vi 
har lösgjort oss från världen och från vår samexistens med andra männis-
kor, utan vi är tvärtom fria först i och genom den ändliga utsatthet som den 
tredje rörelsen uppdagar för oss. Frihetens transcendens är således inte en 
harmonisk frihet och inte heller en valfrihet, utan är endast namnet på vår 
ändliga, tillfälliga och utsatta situation i och för världen och för andra. 
Friheten är kort sagt grundlös. Den ”är” nämligen ingenting annat än just 
existensens negativitet, det vill säga den rörelse av otillräcklighet och trans-

— 
101 KE, s. 68. 
102 KE, s. 68.  
103 KE, s. 69. Övers mod.  
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cendens som tvingar existensens utanför sig själv – dess ekstas. Den här 
negativiteten är visserligen alltid ”närvarande” i den mänskliga existensen, 
men det är först i och med den tredje rörelsens framtidslighet som män-
niskan faktiskt konfronteras med den.  

I Patočkas analyser av frihetens grundlöshet finns därför också Heideg-
gers analyser av friheten i ”Vom Wesen des Grundes” hela tiden närvarande 
– även om Patočka själv inte uttryckligen hänvisar till dem i just dessa 
analyser.104 Friheten är, för både Patočka och Heidegger, grundlös eftersom 
den är kongenial med den mänskliga existensens ändlighet. Frihetens 
ändlighet kan visserligen sägas vara existensens ”grund”, men som grund 
betraktad är friheten, som Heidegger skriver, ”tillvarons av-grund”.105 Fri-
heten innebär nämligen på samma gång en konfrontation med möjligheter 
som man själv inte har gett upphov till, möjligheter som inte står i frihetens 
egen makt. Existensen är utsatt för världen eller, som Heidegger skulle 
uttrycka det, utkastad mot de möjligheter som frihetens transcendens med 
nödvändighet stöter samman med. Att vara fri innebär i denna mening att 
vara utsatt för världens möjligvaro, utsatt för det sätt på vilket världen i och 
genom sin negativitet drar sig undan. I denna bemärkelse kan man också 
säga att friheten inte bara är en konfrontation med existensens gränser, utan 
att den alltid och med nödvändighet sker på gränsen. Friheten är, med Jean-
Luc Nancys ord, ”en passage till gränsen, men inte dess överskridande: den 
är utsatt-varon (l’être-exposé) för, vid och som gräns”.106 Friheten tar oss till 
och utspelar sig på våra gränser, den äger rum på den upplösta plats där vi 
existerar på gränsen till det främmande. 

Det politiska livet utmärks emellertid inte bara av frihetens grundlöshet, 
utan också, som Patočka gång efter annan understryker, av konflikt. Som vi 
har sett tidigare utmärks även samexistensen i den andra rörelsen av en 
konflikt med andra människor. Skillnaden mellan dessa två rörelsers 
samexistens står alltså inte att finna i konflikten som sådan, utan snarare i 
det om vilket konflikten handlar. I den andra rörelsen möter vi en konflikt 
som har sin grund i arbete och självreproduktion. Det är en konflikt som 
finner sitt uttryck i en rivalitet och konkurrens om resurserna för vår 

— 
104 Även om det inte finns någon uttrycklig referens till ”Vom Wesen des Grundes” i 
Patočkas analyser av friheten diskuterar han texten i arbetsanteckningar och i brev. Se 
exempelvis: EAS, s. 96; Jan Patočka, ”Briefe an Krysztof Michalski”, i Studia Phaenomeno-
logica vol. XII: Jan Patočka and the European Heritage (Bukarest: Humanitas, 2007), s. 126. 
105 Martin Heidegger, ”Vom Wesen des Grundes”, i Wegmarken (Frankfurt: Vittorio 
Klostermann, 2004), s. 174.  
106 Jean-Luc Nancy, L’expérience de la liberté, s. 36.  
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överlevnad, men det är också en konflikt som yttrar sig i den sociala 
anonymitet och i de sociala roller som kännetecknar denna rörelse. Striden 
eller konflikten visar sig här som en strid om roller och som en strid om 
friheten att välja den roll man behagar. Detta är enligt Patočka något som är 
utmärkande för det som han kallar för den ”borgerliga revolutionens stri-
der” och för ”den moderna individualismen så som den har utvecklats 
sedan renässansen”.107 Dessa strider handlar aldrig, fortsätter Patočka, om 
att tränga bakom dessa roller, utan endast om att ”spela en framträdande 
roll”. Medan den andra rörelsens konflikter således handlar om olika 
intressen och roller är konflikten i den tredje rörelsen en konflikt om den 
plats och situation inom vilken detta framträdande kan äga rum: en konflikt 
om politikens mening som sådan.  

Det är den här konflikten som Patočka syftar på när han i de Kätterska 
essäerna talar om polemos. Följande passage, som också har diskuterats 
kortfattat tidigare, i vilken han tecknar konturerna av denna polemiska 
förståelse av filosofin och politiken förtjänar att citeras i dess helhet:  

Polemos, varats blixt från världens natt, låter allt partikulärt vara och mani-
festera sig som vad det är. Den största motsägelsen hålls därigenom samman 
i en enhet som står över allt annat, som manifesterar sig i allt och som 
härskar över allt. Människor möter emellertid detta Ena och blir visa endast 
när de själva handlar, genom att de utför sina gärningar i den atmosfär av 
frihet som polis lag säkerställer, som i sin tur får sin näring av det Gudom-
ligas enda lag vars namn är polemos. Polemos är därför på en och samma 
gång det som konstituerar polis och den ursprungliga insikt som möjliggör 
filosofin.108  

Striden eller konflikten syftar till att börja med på den fenomenologiska 
skillnaden. Motsättningen mellan framträdande och undandragande hålls 
samman i den helhet av skillnad som världen utgör. Denna helhet ”visar 
sig” i varje framträdelse eller, mer precist: den manifesterar framträdelserna 
genom att skillnaden mellan singulära framträdelser och världens helhet 
verkar i och genom dem. Skillnaden visar sig samtidigt på ett existentiellt 
plan i och genom människans gränser; skillnaden är inte något som är 
avskilt från vår erfarenhet, utan den är något som vi lever i och genom – vi 
är situerade på gränsen. Det är också därför som Patočka kan hävda att 
denna konflikt, denna polemiska skillnad, också är politisk. Den är politisk 
eftersom politiken kretsar kring existensens konfliktfyllda relation till sin 
— 
107 KE, s. 164.  
108 KE, s. 72. Övers. mod.  
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egen ändlighet. Det är i själva verket endast på dess (av)grund som frågan 
om det politiskas mening överhuvudtaget kan ställas eftersom politiken så 
som Patočka förstår den, frågan om hur det politiska rummet egentligen ska 
struktureras, endast är möjlig i och genom en frigörelse från närvarons 
repetitioner.  

Denna konflikt om och kring ändligheten är, skriver Patočka i artikeln 
”Den ’naturliga’ världen och fenomenologin”, ”konflikten i dess sanna och 
djupgående mening”.109 Det är en konflikt och revolt mot den andra rörel-
sens livlöshet: en konflikt i existensen själv mot det livlösa i den och för 
dödens skull. Det är en konflikt mot den livlöshet ”som har bemäktigat sig 
vårt liv bakom våra ryggar, som har utblottat det under förevändningen att 
den upprätthåller det genom att upprepa dess moment”. Om denna 
livlöshet ska kunna övervinnas måste det, fortsätter Patočka, ske genom ett 
erkännande av det som livlösheten söker undfly, ”genom ett erkännande av 
vår ändlighet”.110 Existensens ändliga gräns är alltså inte någon punktuell 
konfrontation, utan något som existensen kontinuerligt måste strida för. 
Den andra rörelsens ”livlöshet” försvinner nämligen aldrig, utan hotar hela 
tiden att på nytt absorbera existensen.111 Denna konflikt eller strid för änd-
— 
109 PSF, s. 231. 
110 PSF, s. 231. 
111 Patočkas insisterande på att den tredje rörelsen utgör en konversion av den mänskliga 
existensen har föranlett frågan, i receptionen av hans verk, om inte detta leder till en viss 
inkoherens mellan rörelserna. Om den tredje rörelsen framställer något radikalt annor-
lunda än de två första rörelserna framstår nämligen cesuren dem emellan såsom 
oövervinnelig. Men denna kritik bortser, i alla fall delvis, från rörelsernas tidslighet. Det 
faktum att framtiden har ett visst företräde innebär på intet sätt att det skulle finnas 
någon framtid som är ”renad” från nuet och det förflutna, eller att det för den delen 
skulle finnas något förflutet eller någon nutid som inte på samma sätt vore ”konta-
minerad” av de andra ekstaserna. Detta är inte minst tydligt i Patočkas förståelse av den 
tredje rörelsens utmärkande konflikt. Den tredje rörelsen är visserligen en konversion i 
förhållande till de två tidigare rörelserna, men denna konversion är inte momentan, utan 
måste förstås som en oupphörlig konflikt i existensen. Vi är annorlunda uttryckt alltid 
förankrade i världen och accepterade i en gemenskap, vi är alltid alienerade från oss 
själva och vi transcendererar alltid oss själva, men allt detta sker simultant. Patočkas 
insisterande på att existensen är rörelse – snarare än att den besitter rörelse som ett yttre 
attribut – innebär nämligen just att existensen ständigt rör sig bortom varje tidslig, och 
för den delen rumslig, bestämning och position; som i-rörelse-varo är existensen alltid, 
och i en viss mening aldrig, förfluten, närvarande och framtida på samma gång. Vi är 
kort sagt alltid redan refrakterade i de tre ekstaser som existensens rörelse bildar. När 
Patočka talar om rörelsernas relation i dialektiska termer är det detta han åsyftar. De tre 
rörelserna är nämligen alltid ”närvarande” i existensen, men de struktureras på olika sätt 
beroende på vilken av rörelserna som har överhanden. För denna diskussion se bland 
annat: Renaud Barbaras, Introduction à une phénoménologie de la vie (Paris: Vrin, 2008), 
kap 1, ss. 86-126; Henri Declève, ”Préface”, i Le monde naturel et le mouvement de 
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ligheten utmärker emellertid inte bara människan i hennes ensamhet, utan 
är något som även kännetecknar den tredje rörelsens samexistens.  

Genom att vi erkänner ändligheten inträffar, skriver Patočka, ”något 
annat än ett tillkännagivande av intighet och nihilism”.112 Ett erkännande av 
ändligheten innebär nämligen ett övervinnande av ändligheten, men ett 
övervinnande som samtidigt ”bevarar ändligheten”: ett upphävande av änd-
ligheten. Detta slags övervinnande är därför, i Hegels mening, ett upphä-
vande av den andra rörelsens livlösa ändlighet; ett övervinnande av ändlig-
heten för den sanna ändlighetens skull. Men att upphäva ändligheten, att 
transcendera den egna döden, på ett sätt som fortfarande bevarar det upp-
hävda är, understryker Patočka, endast möjligt genom ett ”själv-överläm-
nande, en själv-dedikation”.113 Det är endast möjligt genom att vi lämnar 
den självupptagna roll som den andra rörelsen tvingar oss att spela och den 
livlöshet som den för med sig. Denna självutlämning är ett självutlämnande 
till världen, men därigenom innebär den också en självutlämning till andra 
människor. Det är endast genom att vi utlämnar oss till den gemensamma 
världen som vår självinneslutna narcissism kan övervinnas. Döden är med 
andra ord det som i den tredje rörelsen bildar samexistensens (av)grund. 
Det är döden, ändlighetens negativitet, som ger upphov till omskakningen 
av existensen och som tvingar oss till en utlämning av oss själva till varan-
dra. Döden är alltså, till skillnad från Heideggers förståelse av tilldöden-
varon i Vara och tid, inte bara något som singulariserar oss, utan också 
något som för oss samman. Den tredje rörelsens samexistens är således 
grundad i vår negativitet, men denna negativitet är inte en brist som på 
något sätt kan avhjälpas eller mildras, den är inte ett tomrum som andra 
människor hjälper oss att fylla, utan ett tomrum som oavlåtligen består.114 
Ett övervinnande av ändligheten är nämligen alltid och med nödvändighet 
ett bevarande av döden på samma gång. Det vi övervinner är oss själva, vi 
övervinner vår egen livlöshet och låter vår ändlighet uppgå i vår ändliga 
samexistens med andra människor. Otillräckligheten i vår existens kan 
således aldrig övergå till någon tillräcklighet, utan det är en otillräcklighet 
som, likt Maurice Blanchot har formulerat det, ”inte söker efter det som kan 

 
l'existence humaine red. Erika Abrams, (Berlin: Springer Verlag, 2003). s. xvii; samt 
Pierre Rodrigos diskussion av detta i ”Le problème de la cohérence de la théorie du 
mouvement chez Patočka: Enracinement, percée et ébranlement du sens dans les Essais 
Hérétiques” i Jan Patočka – Liberté, Existence et Monde Commun, red. Nathalie Frog-
neux (Argenteuil: Le Cercle Herméneutique Editeur, 2012), ss. 172-177. 
112 PSF, s. 232. 
113 PSF, s. 232. 
114 LSC, s. 85 
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sätta stopp för den, utan efter överflödet av en brist som växer sig allt 
djupare till och med när den uppfylls”.115 Vår brist flödar i denna mening 
över oss själva i en samexistens vars grund endast är detta överflödande 
tomrum. Existensens övervinnande av sig själv är således på samma gång ett 
uppoffrande av självet för samexistensens skull. Det är genom denna över-
flödande uppoffring som frihetens karakteristiska samexistens konstitueras.  

Denna samexistens kallar Patočka för ”de skakades solidaritet”, det är 
den solidariska samexistens som uppstår på basis av den tredje rörelsens 
omskakning.116 I och genom den här omskakningen rubbas inte bara det 
som tidigare utgjorde samexistensens grunder, utan även det som skilde oss 
från varandra, det vill säga närvarons självinneslutna narcissism. Denna 
radikala omskakning innebär emellertid på samma gång att ingenting 
längre återstår som kan tjäna som en grund för samexistensen i fråga annat 
än just vår överflödande bristfällighet, vår ändlighet. Samexistensens grund 
är inget annat än en avgrund eller, rättare sagt: en grundlös rörelse av otill-
räcklighet utan något egentligt slut.117 Döden, det mest egna, blir i denna 
mening, som Nancy har formulerat det, till det som ”delas eftersom det är 
odelbart”, till det som för oss samman utan orsak, anledning eller grund.118 
De skakades solidaritet är således inte, begreppets etymologi till trots, en 
gemenskap som vilar på en solid grund, utan måste snarare förstås som 
solidariteten för alla dem, för alla kort sagt, som saknar soliditet.119 Soli-
— 
115 Maurice Blanchot, La communauté inavouable (Paris: Les Éditions Minuit, 1983), s. 20. 
116 KE, s. 184. 
117 Denna solidaritet kan därför heller inte – till skillnad från den tolkning som Fran-
cesco Tava har framfört – förstås som en gemenskap som består av en sammanslutning 
av enskilda individer. Varje rörelse i den mänskliga existensen utmärks, som vi har sett 
tidigare, av en specifik samexistens. Detta innebär emellertid på samma gång att de 
skakades solidaritet på intet sätt kan förstås som en samexistens som har individen som 
sitt fundament. Individen är tvärtom något avlett i förhållande till den samexistens som 
alltid redan utmärker den mänskliga existensen; individen individueras mot bakgrund 
av den samexistens som varje individ alltid redan är en del av. De skakades solidaritet 
måste dessutom förstås som just den samexistens som spränger individens ramar så som 
den kommer till uttryck i den andra rörelsens atomistiska samexistens. För Tavas 
diskussion av detta se: Francesco Tava, The Risk of Freedom, s. 52.  
118 Jean-Luc Nancy, Tombe de sommeil (Paris: Galilée, 2007), s. 82.  
119 Begreppets etymologi sträcker sig tillbaka till det latinska substantivet solidus, som 
betecknade en hel summa eller en solid kropp. Som politisk term härstammar begreppet 
solidaritet från romersk lag och från formuleringen obligatio in solidum som statuerade 
det gemensamma ansvaret för en skuld. Denna juridiska-finansiella betydelse levde 
sedan vidare och införlivades också i Napoleons Code civil des français och i den franska 
encyklopedin. Det var först i och med de utopiska socialisterna, och då framförallt 
Fourier, som begreppet fick den betydelse som senare skulle bli så inflytelserik för den 
gryende socialdemokratin i Tyskland och i Sverige. För en analys av begreppets historia 
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dariteten i fråga upprättar nämligen inte en solid grund för vår samexistens: 
det är inte en harmonisk och homogen samexistens inom vilken alla skill-
nader har suddats ut, utan en samexistens vars enhet uppstår genom 
frihetens konflikter – det är just en omskakande solidaritet. Polis anda är, 
skriver Patočka, ”en anda av enighet i konflikt, i kamp”.120 På den här punk-
ten återkommer med andra ord Herakleitos fragment om polemos, men nu i 
en explicit politisk mening. Polemos, konflikten, är, konstaterar Patočka, 
”det gemensamma”: 

Polemos är det gemensamma, polemos förenar de stridande parterna inte 
bara därför att det står över dem, utan också för att de enas i det. I polemos 
skapas en enhetlig makt och vilja, endast ur det växer lagar och författningar 
fram hur olika de än må vara.121   

Den tredje rörelsens samexistens och solidaritet är i denna mening en 
samexistens i och på basis av frihetens grundlöshet och transcendens. Det är 
en samexistens vars identitet på samma gång är en konfliktfylld skillnad. 
Identiteten i fråga är nämligen ingenting annat än existensens ändliga ut-
satthet för andra, men denna ”identitet” konstituerar inte någon homogen 
enhet, utan en samexistens i heterogenitet, skillnad och pluralitet. Homo-
genitet och heterogenitet är därför, precis som identitet och skillnad, 
problematiska begrepp i det här sammanhanget. Den oxymoron som be-
greppet de skakades solidaritet bildar syftar nämligen till att beskriva en 
form av samexistens som sker i och genom en rörelse och spänning mellan 
homogenitetens närhet och heterogenitetens distans – det är en omskakad 
soliditet och en solid omskakning. Denna spänning är därtill helt och hållet 
konstitutiv för det politiska livet. Om spänningen briserar till förmån för en 
homogen enhet försvinner alla politiska skillnader och politiken totaliseras, 
men om den briserar till förmån för en heterogen upplösning går politikens 
gemensamma natur förlorad. På den här punkten återkommer med andra 
ord Patočkas tidigare analyser av alla framträdelsers med-framträdande, men 
nu på en politisk och existentiell nivå. I och genom den tredje rörelsens frihet 
möter i själva verket människan världen i dess helhet. Vi konfronteras kort 
sagt med den gemensamma värld som i relation till varanden och fram-

 
se: Steinar Stjernø, Solidarity in Europe – The History of an Idea (New York: Cambridge 
University Press, 2005). För en diskussion av solidaritetsbegreppets betydelse för med-
borgarrättsrörelserna i Östeuropa se: ”Voices on Solidarity”, red. Ludger Hagedorn, i 
Baltic Worlds – Lost Ideals, Shaken Ground (vol. VIII, 2015).  
120 KE, s. 71. Övers. mod.  
121 KE, s. 71. Övers. mod.  
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trädelser är ett intet. Denna gemensamma värld förenar oss med andra, men 
det är också mot bakgrund av den här helheten som vi, och andra fram-
trädelser, singulariseras och individueras – den utgör en rörelse som på en 
och samma gång förenar och särskiljer. De skakades solidaritet är i denna 
mening namnet på den singulärt mångfaldiga samexistens som den tredje 
rörelsens frihet innebär. Vi samexisterar nämligen med andra endast på basis 
av den omskakande grundlöshet som världens frånvaro ställer oss inför.  

Politiken är alltså inte harmonisk, utan, som Patočka uttrycker det, ”ett 
liv i aktiv spänning”, det vill säga ett liv i och genom den spänning mellan 
identitet och skillnad som kännetecknar det politiska livet.122 Antagonismen 
i politiken bildar därigenom, fortsätter Patočka, ”den spänning som är ett 
tonus i samhällslivet och som avgränsar det fria utrymme som medborgarna 
både erbjuder och förnekar varandra när de söker stöd för sitt agerande för 
att övervinna motstånd”.123 Det politiska livet konstitueras alltså av konflik-
ter, men dessa konflikter sliter inte sönder människans samexistens och 
gemenskap, utan konflikterna ger tvärtom upphov till en politisk sam-
existens. I och genom det politiska livets konflikter – konflikter som rör just 
frågan om hur det politiska samhället ska organiseras och frågan om vad 
politiken egentligen innebär – bekräftar människor kontinuerligt att de till-
hör en och samma gemenskap. Konflikterna skapar på så vis enhet, men 
inte en enhet inom vilken alla skillnader har utplånats, utan en enhet 
bestående av just konflikt.124 Dessa konflikter är heller inte något som kan 
eller bör övervinnas. Om konflikterna skulle försvinna skulle det nämligen 
innebära att politikens grundlöshet försvann. Politiken är konfliktfylld, men 
den är konfliktfylld just på grund av att politiken är grundlös: dess mening 
är inte fastlagd, utan omstridd. Detta innebär samtidigt att Patočkas 
förståelse av det politiska livets samexistens – av de skakades solidaritet – 
inte kan reduceras till vare sig en ”associativ” eller en ”dissociativ” förståelse 
av politiken.125 Det politiska livets samexistens bildar snarare en form av 

— 
122 KE, s. 67.  
123 KE, s. 71.  
124 Patočkas förståelse av antagonismens betydelse för den politiska samexistensen bär på 
många likheter med det sätt på vilket Claude Lefort förstår frågan. Likt Patočka, insiste-
rar nämligen Lefort på antagonismen som konstitutiv för det politiska samhällets enhet. 
Se exempelvis: Claude Lefort, ”Permanence du théologico-politique?”, i Essais sur le 
politique – XIXe-XXe siècles (Paris: Éditions du Seuil, 1986).  
125 Begreppet ”associativ politik” syftar på teorier som lyfter fram gemenskap och sam-
förstånd som politikens viktigaste dimension, medan begreppet ”dissociativ politik” 
åsyftar dess motsats i vilken konflikt och antagonism tvärtom premieras. För en diskus-
sion av begreppen se: Oliver Marchart, Post-Foundational Political Thought, ss. 38-43.  
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dissociativ association; en gemenskap i och på basis av konflikter där det är 
just konflikterna i fråga som konstituerar samexistensens enhet. Polemos 
förenar, som Patočka uttrycker det, “de stridande parterna, inte bara därför 
att det står över dem, utan också för att de enas i konflikten”.126  

Patočka förstår i denna mening politiken som både riskfylld, krävande 
och utlämnande. I förhållande till det politiska livet är det också lättare för 
människan att dra sig undan politiken, att ta sin tillflykt till arbetet. Det är 
också i den här bemärkelsen som Patočka kan hävda att alienationen fram-
står som något ”naturligare” än vårt eget vara. Konfronterade med frihetens 
och det politiska livets grundlöshet ter sig nämligen alienationen som en 
lättnad, som en roll som vi kan iklä oss för att undslippa det politiska livets 
tragik. Det politiska livet är alltså konfliktfyllt i två bemärkelser. Till att 
börja med är frihetens samexistens antagonistisk på grund av att den är just 
grundlös och att den därigenom inte bara vilar på homogenitet och iden-
titet, utan samtidigt är heterogen, plural och också innefattar konflikter. Det 
politiska livet innebär dock inte bara ett liv som kretsar kring konflikter 
med andra, utan det innefattar även en konflikt med sig själv, med den egna 
existensen. Ställda inför det politiska livets utsatthet tenderar vi nämligen 
att dra oss undan. Om politiken ska vara möjlig måste vi därför kontinuer-
ligt strida mot denna tendens i vår egen existens; vi måste strida mot ten-
densen att undfly politikens grundlöshet och mot tendensen att gömma oss 
bakom ideologiska grunder och att iklä oss sociala roller.   

På den här punkten är det också intressant att jämföra vad Patočka 
beskriver som de skakades solidaritet med Arendts analyser av politisk 
handling. Även om de använder sig av olika begrepp förenas Patočka och 
Arendt i en särskild förståelse av politiken. I Människans villkor beskriver 
Arendt den politiska handlingens särart i termer av framtidens oförut-
sägbarhet och gränslöshet. Den politiska handlingen är oförutsägbar och 
gränslös, menar Arendt, då den per definition alltid sträcker sig mot fram-
tiden och mot en framtid som är oöverskådlig. Konsekvenserna av våra 
handlingar kan därigenom aldrig överblickas i förväg, utan handlandet 
innebär med nödvändighet ett osäkert risktagande.127 Det är just denna 
osäkerhet, oförutsägbarhet och bräckliga utsatthet, som Patočka analyserar i 
termer av de ”skakades solidaritet”. Uttryckt med en terminologi som ligger 
närmare Arendt, skulle vi kunna säga att den här samexistensen är just en 
form av solidaritet som uppstår i relation till framtidens obestämda och 

— 
126 KE, s. 71. Övers. mod.  
127 Hannah Arendt, Människans villkor, ss. 302-324.  
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obestämbara möjligheter; en solidaritet i relation till en framtid vars enda 
nödvändighet är vår egen och alla andras förestående död. Politikens fram-
tidslighet innebär dock inte att politiken måste avskiljas från den andra 
rörelsens arbete. Frågor som rör arbetet kan nämligen i högsta grad vara 
politiska frågor enligt Patočka, men endast på villkor att de innefattar just 
politikens framtidsliga grundlöshet och inte förblir bundna vid arbets-
dagens repetitioner.  

Om vi återvänder till frågan om Patočkas förståelse av konfliktens poli-
tiska karaktär kan vi nu konstatera att konflikten rörande existensens grän-
ser visserligen ger upphov till ett politiskt rum, till en politisk samexistens, 
men att denna plats på intet sätt kan reduceras till en institutionaliserad 
politik. Politiken i fråga måste snarast, som Etienne Tassin har beskrivit det, 
förstås som en öppenhet för det omskakande. Det är, fortsätter Tassin, en 
form av öppenhet som bestrider varje territoriell politik och som ”vägrar att 
i staten se det som grundar existensen och det som upplöser den”.128 Det 
politiska livet är med andra ord inte begränsat eller bundet av någon 
territoriell plats enligt Patočka – vare sig det handlar om staten eller na-
tionen – utan har snarare sin hemvist i det politiska livets negativa frihet. 
Det som inträffar i och med den tredje rörelsens omvändelse är nämligen 
att det politiska blir till en fråga för människan. Den tredje rörelsens 
transcendens innebär i denna mening en frigörelse i såväl filosofisk som 
politisk betydelse. Det är en filosofisk frigörelse från det givna och när-
varande till förmån för världen i dess helhet och det är en politisk frigörelse 
i den meningen att den innebär en frigörelse från såväl det givna samhället 
som från arbetets repetitioner. Denna frigörelse leder emellertid inte med 
nödvändighet till en specifik politik, inte till något specifikt preskriptivt mål, 
utan tvingar människan att på nytt ställa frågan om politikens mening. Det 
som inträffar är en omskakning av politiken. Samtidigt är denna om-
skakande frigörelse helt och hållet kongenial med den specifika samexistens 
som utmärker den. Faktum är att frigörelsen enligt Patočka med nödvän-
dighet är gemensam. Redan i en tidig föreläsning från 1930-talets slut 
skriver han exempelvis: ”jag är inte fri i relation endast till mig själv, snarare 
så är jag fri i relation till alla, jag är fri för det samhälle som understöder 
mig”.129 Detsamma gäller för denna frigörelse. Frigörelsen och solidariteten 

— 
128 Etienne Tassin, ”La question du sol”, i Jan Patočka – philosophie, phénoménologie, 
politique (Grenoble: Jérôme Millon, 1992), ss. 173-174.  
129 Jan Patočka, Filosofie výchovy, i Sebrané spisy I – Péče o duši I (Prag: Oikoymenh, 
1996), s. 435.  
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förutsätter varandra; det är frigörelsen som förenar gemenskapen i fråga 
samtidigt som frigörelsen endast är möjlig om den är gemensam.  

Politiken har alltså en särskild betydelse i Patočkas författarskap. Den är 
inte reducibel till någon specifik politisk ordning eller ideologi, utan Pa-
točka försöker snarast beskriva ett slags samexistentiell politik, han försöker 
fånga politikens själva moment och mening i och genom människans sam-
existentiella frihet. Tassin har beskrivit det som ett försök att tänka politikens 
omskakande rörelse, utan att fixera dess mening i ”ett verk (oeuvre), som 
underkastar gemenskapen beräkningens eller den universella kalkyleringens 
princip för att avgränsa omskakningen och därigenom göra rörelsen stel (en 
figeant le mouvement)”.130 Det som står på spel är annorlunda uttryckt ett 
försök att tematisera den politiska desorientering som föregår varje ideologisk 
formation. Politiken är, och måste också vara, omskakande och desorien-
terande, då det som utmärker den, mer än något annat, är just den grundlösa 
negativitet som genomsyrar dess karakteristiska samexistentiella frihet. En 
politik som tvärtom orienterar existensen förblir för Patočka ideologisk. 
Precis som var fallet i hans tidiga texter om skillnaden mellan idéns nega-
tivitet och ideologins positivitet är nämligen en ideologi ett falskt löfte om en 
sista förklaringsinstans, en obruten grund som människan kan inordna sitt liv 
efter, det vill säga: själva antitesen till politikens grundlösa frihet.  

Patočkas huvudsakliga exempel för att beskriva det politiska livets des-
orienterande moment är uppkomsten av den grekiska statstaten, uppkom-
sten av polis. Till skillnad från exempelvis det egyptiska samhället som 
under årtusenden hölls för sant i dess fråglöshet (Fraglosigkeit) och som 
passivt accepterades som något oproblematiskt, var det grekiska polis något 
som redan från början var en problematisk fråga för dess medborgare.131 
Frågan om politikens mening blev nämligen, i och med uppkomsten av den 
grekiska stadsstaten, för första gången till en fråga som endast kunde 
avgöras demokratiskt av folket själva och inte utifrån någon teologisk eller 
metafysisk grund: det politiska samhällets konstitution var annorlunda 
uttryckt en autokonstitution. Även om Grekland intar en privilegierad 
ställning i Patočkas tänkande är han likväl inte blind för det politiska livets 
historiska särart. Men för att vi ska kunna närma oss frågan om vad det 
politiska livet innebär i vår egen samtid och till frågan om vad dess omskak-
ning skulle kunna svara mot i dag, måste vi först vända oss till Patočkas syn 
på historien. Det är nämligen först när modernitetens specifika situation 

— 
130 Etienne Tassin, ”La question du sol”, s. 174. 
131 KE, s. 92. 
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har klargjorts som frågan om vad en omskakning av denna situation inne-
bär kan besvaras. Moderniteten förblir dock i sin tur ett tomt begrepp utan 
en förklaring av dess historiska rötter. Det är därmed först när denna 
historiskt-politiska sammanflätning har tydliggjorts som vi kan ställa frågan 
om vad politikens grundlöshet och omskakning egentligen innebär i dag. 
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Inledning 

I den föregående delen av avhandlingen har Patočkas förståelse av den 
mänskliga existensen analyserats utifrån den rastlösa rörelse och negativitet 
som utmärker såväl dess förkroppsligade rumslighet som dess tidslighet. Det 
som har stått i centrum för undersökningen har varit frågan om hur existen-
sens negativitet, platslöshet och oro ligger till grund för Patočkas förståelse av 
människans samexistens med andra. Denna transcenderande rörelse med och 
mot världen och andra människor är emellertid inte homogen, utan bryts, på 
basis av existensens tidslighet, upp i tre förenade men distinkta rörelser. 
Analysen av dessa tre rörelser utgör dock inte bara samexistensens tre olika 
former, utan det är också på basis av dessa analyser av den mänskliga tillvaron 
som Patočka kommer att tematisera frågan om existensens historicitet och 
gradvis röra sig mot den ”kätterska” historiefilosofi som han utvecklar i de 
Kätterska essäerna.  

Det är denna historiefilosofi som inledningsvis kommer att stå i centrum 
för avhandlingens sista del. Frågan om den mänskliga existensens histori-
citet är nämligen en fråga som är intimt förknippad med Patočkas politiska 
tänkande i åtminstone två bemärkelser. Till att börja med är existensens 
historicitet förenad med både politiken och filosofin på basis av deras 
gemensamma ursprung i den frihet och frigörelse som kommer till uttryck i 
människans framtidslighet. Denna närhet ger sig också till känna historiskt 
enligt Patočka i den bemärkelsen att filosofin, politiken (det grekiska polis) 
och en reflektion kring historiens mening uppstår under samma historiska 
tid i antikens Grekland. Patočkas historiefilosofi är dessutom oundgänglig 
för en analys av hans politiska tänkande på grund av att det först är genom 
hans reflektioner över existensens historicitet som hans kritik av moder-
niteten blir begriplig. Det är också mot bakgrund av denna kritik som hans 
politiska tänkande måste förstås. Politikens omskakning tematiseras näm-
ligen genomgående av Patočka i relation till frågan om hur modernitetens 
politiska och vetenskapliga utveckling har neutraliserat politikens mening, 
samt i relation till frågan om hur denna utveckling ska kunna skakas om.  

Det första kapitlet i denna avslutande del, ”Modernitetens förbländande 
upplysning”, tar vid där det föregående kapitlet slutade och undersöker det 
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sätt på vilket Patočkas historiefilosofi växer fram på grundval av hans 
förståelse av existensens tre rörelser. Patočka förstår nämligen den mänsk-
liga existensens historicitet utifrån den öppenhet, respektive tillslutenhet, 
som samspelet mellan existensens tre rörelser bildar. Men även om existen-
sens historicitet konstitueras av samspelet mellan de tre rörelserna har detta 
samspel nästintill utraderats under moderniteten till förmån för en tid 
under vilken den andra rörelsen, med dess arbete och närvaro, har blivit 
förhärskande. Moderniteten kännetecknas i denna mening av en utveckling 
inom vilken människan förminskas till animal laborans (ett arbetande djur) 
och av en temporalitet i vilken arbetets närvaro har blivit nästintill allena-
rådande. Denna utveckling spårar Patočka genom Europas historia genom 
att ta fasta på det som han menar bildade Europas huvudsakliga intellek-
tuella arv, nämligen omsorgen om själen. För Patočka utgjorde omsorgen 
om själen (epimeleia tes psyches), så som den framträder i bland annat Pla-
tons dialoger, ett försök att balansera rationalitetens ljus med det mörker 
som är oundgängligt för all mänsklig erfarenhet. I och med moderniteten 
omkullkastas emellertid denna balans till förmån för en rationalitet som i 
positivismens och objektivismens namn har gjort sitt yttersta för att tränga 
undan allt mörker. Detta visar sig i den rationalitet som nu genomsyrar 
både filosofin och politiken, samt i den instrumentalism som moderniteten 
har gjort till sitt signum. Kapitlet syftar till att följa och tematisera Patočkas 
analyser av denna utveckling och hans förståelse av det sätt på vilket moder-
niteten har förbländats av ljuset i den rationalitet som den ständigt sätter 
tillit till. Denna förbländning manifesterade sig paradoxalt nog i det förra 
seklets mest excessiva mörker, nämligen i dess världskrig. Världskrigen är i 
denna mening förbländningens slutgiltiga manifestation, samtidigt som de 
också utgjorde Europas undergång och början på den post-europeiska tid 
som i Patočkas ögon kännetecknar samtiden. Kapitlet avslutas därför med 
en analys av den sjätte av de kätterska essäerna, ”Nittonhundratalets krig 
och nittonhundratalet som ett krig”.  

Det sista kapitlet, ”Politikens omskakning”, ställer sedan den uttryckliga 
frågan, som antyddes redan i det föregående kapitlet, om hur man ska förstå 
politikens omskakning idag: vad en sådan omskakning svarar mot och vilka 
former den enligt Patočka kan ta. Kapitlet kretsar därigenom kring de olika 
möjligheter till motstånd som Patočka tematiserar i texter från 1970-talets 
början och fram till sin död. Det som står i centrum för detta kapitel rör 
mer specifikt tre temata i Patočkas senare tänkande: offret, fronten och hans 
skrifter som språkrör för Charta 77. Tillsammans framställer dessa tre fält 
olika aspekter eller infallsvinklar på frågan om politikens möjliga omskak-
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ning under moderniteten. Det som står på spel i dessa analyser, vare sig det 
handlar om mer renodlade filosofiska frågor eller om realpolitiska inter-
ventioner inom ramen för Charta 77, rör nämligen just negativitetens be-
tydelse för en möjlig politisk omskakning och frigörelse. De kretsar kring 
det mörker som moderniteten har gjort sitt yttersta för att förtrycka.    

De texter som framförallt kommer att diskuteras i dessa kapitel härrör 
från 1970-talet och från den tid under vilken Patočka på nytt var tvungen 
att verka utanför akademin. Många av dessa texter är resultatet av semina-
rier och föreläsningar som ägde rum i deltagarnas lägenheter runtom i Prag 
och som sedan publicerades i samizdatformat. I dessa texter fortsätter Pa-
točka att analysera begrepp och tankegångar som uppträder i såväl det 
publicerade som det opublicerade materialet från tidigare år. Samtidigt är 
det tydligt att tonfallet i texterna gradvis genomgår en förändring under den 
här tiden. Patočkas kritik av subjektivismen och positivismen kvarstår, men 
genomsyras nu av en uppgivenhet utifrån vilken nästintill varje reell föränd-
ring, i såväl en filosofisk som politisk mening, framstår som utsiktslös. I 
detta ger sig Pragvårens tragiska öde hela tiden till känna tillsammans med 
den normaliseringsprocess som trädde i dess ställe. Det är viktigt att ha 
denna historiska och politiska kontext i åtanke i det som följer; inte minst 
eftersom vissa passager i de Kätterska essäerna, som Paul Ricoeur har på-
pekat, stundtals kan synas vara både märkliga och chockerande.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 
1 Paul Ricoeur, ”Preface”, i Essais heretiques sur la philosophie de l’histoire (Lagrasse: 
Verdier, 1981), s. 8. 
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KAPITEL 6 
Modernitetens förbländning 

För att man ska kunna närma sig frågan om vad politikens omskakning 
innebär i dag måste man alltså först vända sig till Patočkas kritik av den 
instrumentella rationalitet som han menar kännetecknar moderniteten. 
Den här kritiken har visserligen varit närvarande även i tidigare kapitel, 
men det är först i och genom Patočkas historiefilosofiska texter som det är 
möjligt att analysera den i dess helhet.1 Den fråga som han på olika sätt 
ställer i dessa texter är frågan om vad det är som ligger till grund för den 
instrumentella rationalitet som moderniteten har gjort till sitt signum, samt 
frågan om hur denna grund har uppstått och på vilket sätt den har neutra-
liserat den mänskliga tillvarons grundlöshet.2 Rationaliteten som både 
modernitetens vetenskap och politik vilar på karakteriseras nämligen av ett 
upplyst ljus som på olika sätt har förbländat existensens mörker och grund-
löshet. Modernitetens karakteristiska rationalitet har kort sagt neutraliserat 
den mänskliga existensens amplitud och koloniserat politikens grundlöshet 
– den har på olika sätt och i olika former stabiliserat den mänskliga existen-
sens rörelse.  

— 
1 I det som följer kommer jag i huvudsak att fokusera på Patočkas senare historiefilosofi. 
De texter som framförallt kommer att stå i centrum i detta kapitel stammar från 1970-
talet. Förutom de Kätterska essäerna rör det sig om föreläsningsserien Platón a Evropa 
(PE) från 1973 och essän ”Europa und Nach-Europa – Die nacheuropäischen Epoche 
und ihre geistigen Probleme” (ENE) från 1970-talets början. För en genomgång av 
utvecklingen av Patočkas historiefilosofi från hans första texter på 1930-talet och framåt 
se: Karel Novotný, La genèse d’une hérésie (Paris: Vrin, 2012), ss. 103-138.  
2 Filip Karfík har påpekat att Patočkas kritik av moderniteten i själva verket är en röd 
tråd som löper igenom alla hans historiefilosofiska skrifter från 1930-talet och fram till 
hans död. För Karfíks diskussion av detta se: Filip Karfík, ”La philosophie de l’histoire et 
le problème de l’âge technique”, i Études phénoménologiques, n° 29-30 (Bryssel: Ousia, 
1999), s. 16.  
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På väg mot kätteriet 
Innan vi vänder oss till Patočkas historiefilosofi är det emellertid viktigt att 
först säga något om hur han betraktar historien. En fråga som ständigt åter-
kommer när Patočka vänder sig till ett studium av filosofihistorien är näm-
ligen en fråga som var kännetecknade för historieskrivningen under 1960- 
och 70-talen, och inte minst för Patočkas egen politiska samtid, det vill säga 
frågan om historien bör förstås materialistiskt eller idealistiskt, om den föl-
jer historiematerialistiska konfliktlinjer eller om dess utveckling följer andra 
lagar. På den här punkten vore det enkelt att sluta sig till att Patočka – som 
under stora delar av sitt liv var utsatt för den tjeckoslovakiska kommunist-
regimens förtryck på grund av att han inte inordnade sig under just marxis-
mens historiematerialistiska fana – skulle sälla sig till den idealistiska sidan 
av denna skiljelinje. En sådan tolkning skulle dessutom tillhandahålla en 
förklaring till varför Patočkas mest framstående historiefilosofiska arbete 
bär just namnet Kätterska essäer i historiens filosofi. Men även om kätteriet i 
fråga till viss del riktar sig mot en dogmatisk och ortodox form av marxism 
är denna förklaring alltför onyanserad och grov. I essän ”Europa und Nach-
Europa – Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme” skriver 
Patočka exempelvis att hans historieuppfattning på intet sätt är ”idealistisk” 
i någon gängse bemärkelse. I den mån som en materialistisk historieupp-
fattning ”strävar efter en förklaring av historiska förlopp utifrån krafter som 
möjliggörs av en samhällelig konsensus”, det vill säga av ”konkreta makt-
gestalter”, har Patočka, som han själv uttrycker det, ”inga invändningar”.3 
Detta innebär dock inte att Patočkas förståelse av historien på något oprob-
lematiskt sätt skulle kunna inrangeras under ett traditionellt historie-
materialistiskt begrepp. Historien måste visserligen förstås utifrån konkreta 
maktrelationer, men makten är inte ”ett ekonomiskt-objektivt fenomen, 
utan ett subjektivt och, mer precist, ett subjektivt-kollektivt fenomen”.4 
Makten är i denna mening inte bara avhängig ekonomiska koefficienter för 
Patočka, utan även, som han tillägger, moraliskt-politiska. Maktens före-
träde i en analys av historien innebär dock att den ”måste vara och förbli det 
egentliga centrumet för historiebetraktelsen” och att ”politiska faktorer har 
ett företräde i historien”.5 Snarare än att betrakta historien utifrån en dia-

— 
3 Jan Patočka, ”Europa und Nach-Europa – Die nacheuropäische Epoche und ihre 
geistigen Probleme”, i Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende 
Schriften (Stuttgart: Klett-Cotta, 1988), s. 229. Hädanefter förkortad som ENE.  
4 ENE, s. 229.   
5 ENE, s. 229.   
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lektisk utveckling av klassmotsättningar strävar Patočka efter att förstå den 
utifrån konflikter och maktrelationer som är både materiella och ideella till 
sin natur. Dessa konfliktlinjer utkristalliserades redan under antiken enligt 
Patočka och sträcker sig genom hela den västerländska historien.  

För att man ska kunna närma sig frågan om hur dessa konfliktlinjer 
egentligen ser ut måste emellertid frågan om vad historien egentligen är 
specificeras närmare. Denna fråga kan vid en första anblick synas vara själv-
klar, men det är just denna förmenta självklarhet som måste ifrågasättas om 
man ska kunna närma sig frågan. Man måste, menar Patočka, börja med att 
destruera historiens skenbara närhet som fenomen för att kunna synliggöra 
det som dess närhet har överskuggat och förställt.6 Denna närhet manifes-
terar sig i det faktum att tingens framträdande med nödvändighet är ett 
historiskt framträdande. Allt det som visar sig för oss, allt det som framträ-
der för människan, bär annorlunda uttryckt på en särskild historicitet och 
tolkas också av oss utifrån den historicitet som vi själva bär på. Existensens 
avtäckande av det som visar sig är i denna mening, konstaterar Patočka i de 
Kätterska essäerna, något som endast kan äga rum historiskt.7 I likhet med 
Heideggers hermeneutiska projekt handlar det med andra ord om en 
dekonstruktion av historien eller, rättare sagt, om en destruktion och en 
konstruktion av det som historien på en och samma gång visar upp och döl-
jer. Denna hermeneutik syftar, återigen likt Heideggers projekt i Vara och 
tid, inte till att destruera historien för att därigenom reducera den till en 
intighet, utan till att i och genom destruktionen staka ut traditionens posi-
tiva möjligheter i samtiden.8 Patočkas historiefilosofi syftar kort sagt till att 
vinna en förståelse av samtiden och av de historiska omständigheter som 
har gett upphov till den, men också till att uppvisa de möjligheter som vår 
samtid och dess historia på olika sätt har förtäckt och överskuggat. Det är 
också i just den här bemärkelsen som Patočkas historiefilosofi och hans 
kritik av moderniteten är oundgängliga för en analys av hans förståelse av 
politiska frågor.  

Frågan som måste ställas inledningsvis är alltså lika skenbart enkel som 
den är komplicerad, nämligen vad är historia? För att kunna besvara denna 
fråga måste man, menar Patočka, till att börja med särskilja historien från 
tiden i allmänhet. Annars förleds man nämligen till att betrakta alla tidsliga 

— 
6 ENE, s. 207.   
7 KE, s. 29.  
8 I Vara och tid skriver Heidegger, apropå just destruktionen: ”Destruktionen vill emel-
lertid inte begrava det förgångna i intighet, utan har en positiv syftning; dess negativa 
funktion förblir outtrycklig och indirekt”. Martin Heidegger, Vara och tid, § 6, s. 39.  



POLITIKENS OMSKAKNING 
 

222 

förlopp i naturen som historiska. Ett sådant antagande är problematiskt 
enligt Patočka eftersom naturens skeenden inte är historiska i och av sig 
själva. Historiska skeenden är tvärtom endast meningsfulla ”när någon bryr 
sig om något, när vi inte bara står inför blott observerade sekvenser, utan 
inför sådana som kan förstås i termer av ett intresse för och ett relaterande 
till världen, av en öppenhet för sig själv och för tingen”. 9 Historien går med 
andra ord inte att likställa med tidsliga förlopp, sekvenser eller processer av 
den enkla anledningen att historien med nödvändighet är meningsfull och 
därmed kretsar kring den mänskliga existensens öppenhet för mening. 
Historien vilar således på existensens historicitet, på den öppenhet gent-
emot världen i och genom vilken meningen äger rum. I en av sina många 
arbetsanteckningar till de Kätterska essäerna inskärper Patočka också att det 
som står på spel i hans historiefilosofiska analyser är just ”en förståelse av 
öppenheten själv som historia”.10 Denna öppenhet bildar samtidigt inte ett 
oföränderligt faktum i existensen, den framställer inte en fast och stabil 
grund på vilken meningen och därigenom historien vilar, utan är själv 
historiskt föränderlig. Öppenheten för världen är, som Patočka uttrycker 
det, ”själv historisk, ett blivande som återfinns i själva grunden för all män-
sklig existens och för dess traditioner”.11 Öppenheten för världen är på intet 
sätt konstant, utan existensens världslighet utgörs av en rörelse mellan just 
tillslutenhet och öppenhet. Vår öppenhet befinner sig, skriver Patočka, 
”ständigt i rörelse, en rörelse som uppstår i mörkret och utmynnar i dold-
hetens mörker, och som, vad gäller dess mening, faller isär i olika delrörel-
ser”.12 Rörelserna i fråga är förstås existensens tre huvudsakliga rörelser. Det 
är dessa rörelser som tillsammans utgör existensens öppna tillslutenhet och 
tillslutna öppenhet, de bildar det växelspel av ljus och mörker i och genom 
vilka meningen äger rum. De tre rörelserna och deras dialektiska samspel 
utgör därigenom enligt Patočka själva utgångspunkten för all historisk 
mening: i egenskap av att vara meningens föränderliga plats är existensens 
rörelser också historiens källa.  

Skillnaderna mellan olika historiska epoker beror därmed i sista hand på 
hur meningen, hur existensens öppenhet respektive tillslutenhet inför 
världen, har gestaltat sig, på vad som under en viss period har ansetts vara 

— 
9 KE, s. 57. Övers. mod.  
10 Jan Patočka, ”Cesta k vybřednutí z války”, i Sebrané spisy III – Péče o duši III (Prag: 
Oikoymenh, 2002), s. 493. 
11 Jan Patočka, ”L’époque posteuropéenne et ses problèmes spirituels”, övers. Erika 
Abrams, i L’Europe après l’Europe (Lagrasse: Verdier, 2007), ss. 217-218. 
12 KE, s. 30. Övers. mod.  
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meningsfullt och/eller meningslöst. Men denna historiska utveckling av 
kontinuitet och avbrott följer inte någon universell lagbundenhet, den har 
inget mål och rör sig heller inte progressivt framåt, utan är avhängig vår 
relation till världens meningsfullhet. Meningen är nämligen inte något som 
existensen besitter, den är inte en egenskap vi alltid kan luta oss mot och 
falla tillbaka på, utan är något som existensen måste sörja för och något som 
den måste ansvara för, något som den måste svara mot. Människan måste 
visa omsorg för sig själv och för det sätt på vilket hon förhåller sig till 
meningen. Det är på basis av den här omsorgen om självet och om själen 
som historien enligt Patočka utvecklar sig.13 Denna omsorg uppstår för 
första gången som en uttrycklig tematik i det antika Grekland, men redan 
vid dess uppkomst tar den två olika former – och två olika former som lever 
vidare i och genom den västerländska historien. När Patočka insisterar på 
att historien måste förstås utifrån maktrelationer eller konfliktlinjer som är 
både materiella och ideella till sin natur, och utifrån maktstrukturer som 
framförallt är moraliskt-politiska och inte i första hand ekonomiskt-objek-
tiva, är det detta han syftar på. Konflikterna i fråga rör nämligen just omsor-
gen om själen, hur man bör sörja för själen och, inte minst, vad den själ som 
står i centrum för omsorgen egentligen är.  

Omsorgen om själen 
Den själ som står i centrum för denna omsorg bör emellertid inte förstås 
utifrån de associationer som begreppet tenderar att ge upphov till i dag, 
utan i enlighet med dess grekiska innebörd. I det grekiska tänkandet förstås 
nämligen själen (psyche), skriver Patočka, ”inte som ett subjekt (i vår 
mening av ’själ’ eller ’medvetande’), utan alltid i tredje person, opersonligt, 
som en vital funktion”.14 Det är också mot bakgrund av den här grekiska 
förståelsen av begreppet som Patočkas analyser av omsorgen om själen 
måste förstås. Detta blir inte minst tydligt om man, som James Mensch har 
påpekat, sätter Patočkas a-subjektiva fenomenologi i dialog med Aristoteles 
förståelse av själen. 15  
— 
13 Patočka talar huvudsakligen om omsorgen om själen i dessa texter, men stundtals talar 
han även om en omsorg om självet eller om en omsorg om sig själv, vilket inte är någon 
slump då båda uttrycken är närvarande i de grekiska källtexterna i form av epimeleia tes 
psyches och epimeleia heautou.  
14 TSS, s. 11. 
15 James Mensch, ”Caring for the Asubjective Soul”, i Thinking after Europe – Jan 
Patočka and Politics, red. Francesco Tava & Darian Meacham (London: Rowman & 
Littlefield, 2016), s. 118. 
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I Om själen definierar Aristoteles själen som ett förverkligande, som 
energeia. Om ögat vore ett djur skulle exempelvis synen som Aristoteles 
formulerar det, ”vara dess själ”.16 Själen skulle med andra ord vara förverk-
ligandet av ögats synförmåga. Detta är emellertid just den definition av 
rörelsen som Aristoteles tillhandahåller i Fysiken när han skriver: ”rörelse 
[är] förverkligandet av det möjligt varande just som möjlighet”.17 Det är 
också denna förståelse av rörelsen som ligger till grund för exemplet med 
ögats själ. Ögats själ är förverkligandet av dess synförmåga, det vill säga 
förverkligandet av ögats möjlighet som sådan. Själen är med andra ord inget 
annat än den rörelse från dynamis till energeia som står i centrum för 
Aristoteles rörelselära, men som också ligger till grund för Patočkas för-
ståelse av den mänskliga existensen. Själen är alltså inte ett annat begrepp 
för subjektet, men den är heller inte ett uttryck för en substantialistisk 
förståelse av människan. Själen är rörelse enligt Patočka och inte en sub-
stans som tillskrivs rörelse som ett yttre attribut. I denna mening är omsor-
gen om själen inget mindre än en omsorg om existensens rörelser. Det är en 
omsorg om de sätt på vilka existensen rör sig bortom sig själv. Själen och 
rörelsen måste i denna mening, precis som Patočka själv skriver, ”vara 
något som väsentligen är ett och samma, något som inte går att separera”; 
även om det, som han tillägger med en tankefigur som är välbekant vid det 
här laget, ”i alla fall inte är någon rörelse eller förändring som äger rum i ett 
oföränderligt substrat”.18  

Själen är alltså inte någon substans, inte någon undanskymd plats i det 
mänskliga medvetandet, utan en dynamisk rörelse.19 Därigenom är heller 
inte omsorgen om själen ett uttryck för en subjektivistisk och självreflexiv 
introspektion, utan något som stammar just från det faktum att något trä-
der fram, att något visar sig för människan. Existensens konstitutiva världs-

— 
16 Aristoteles, Om själen, övers. Kimmo Järvinen (Göteborg: Daidalos, 1998), 412b. 
17 Aristoteles, Fysiken, 201a. Övers. mod.  
18 Jan Patočka, ”Zur ältesten Systematik der Seelenlehre”, i Ketzerische Essais zur 
Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, red. Klaus Nellen & Jiří Němec 
(Stuttgart: Klett-Cotta, 1988), s. 294.  
19 Michel Foucaults anmärkningar i Styrandet av sig själv och andra II – Modet till san-
ning, där han påtalar att Patočka huvudsakligen är intresserad av en ”själens ontologi” 
som inte tar hänsyn till omsorgen som en prövning eller ett ifrågasättande av själen är i 
denna mening något missvisande. Även om det finns en rad olika punkter vid vilka 
Patočka och Foucault skiljer sig åt vad gäller deras intresse för den antika omsorgen om 
själen/självet kan man observera att de, i alla fall på den här punkten rörande självets 
transformationer, egentligen ligger ganska nära varandra. För Foucaults diskussion av 
Patočka se: Michel Foucault, Styrandet av sig själv och andra II – Modet till sanning, 
övers. Johan Sehlberg (Stockholm: Tankekraft förlag, 2015), ss. 134-135. 
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lighet innebär att vi alltid redan konfronteras med världen och är tvungna 
att på olika sätt komma till rätta med den erfarenheten. Omsorgen uppstår, 
som Patočka formulerar det, på basis av ”människans närhet till framträ-
dandet, till fenomenet som sådant, till framträdandet av världen i dess hel-
het som sker inom människan, med människan”.20  

Om omsorgen om själen blir till en uttrycklig tematik först i och med det 
klassiska grekiska tänkandet, och om den uppträder som en konsekvens 
eller som en följd av människans konstitutiva närhet till framträdandet upp-
står dock frågan om hur denna ”närhet” har sett ut tidigare. Tingen visar sig 
nämligen och har alltid visat sig för människan. Människan har, långt innan 
Platon nedtecknade sina dialoger, och långt innan Sokrates vandrade längs 
Atens gator och uppmanade atenarna att sörja för sin egen själ, existerat i 
och genom en närhet till framträdelser. Även under den period i vilken 
mytologin innehade filosofins position som sanningens plats framträdde 
med andra ord tingen. Skillnaden mellan mytologin och filosofin, eller den 
mellan mytologins tro och filosofins reflektion, består alltså inte i det 
faktum att något framträder för människan, utan i det faktum att filosofin 
konfronteras dels med att något framträder och med detta framträdande 
självt. Till skillnad från mytologin ser filosofin, som Patočka uttrycker det, 
”att något visar sig; och detta visande självt” – filosofin konfronteras kort 
sagt med den fenomenologiska skillnaden.21 Filosofins uppkomst karak-
teriseras i denna mening inte av framträdelser, utan av en konfrontation 
med världen i dess helhet, det vill säga inte bara med framträdelsernas 
framskinande ljus, utan med den skillnad mellan framträdande och 
undandragande som karakteriserar världen. Den fenomenologiska skill-
naden ligger i denna mening till grund för skillnaden mellan den myto-
logiska och den filosofiska erfarenheten och mellan en icke-problematisk 
och en problematisk erfarenhet av världen. I den oproblematiska erfaren-
heten erfar vi inte fördoldheten, det vill säga det som gör den mänskliga 
erfarenheten problematisk och inte given en gång för alla. Detta innebär 
visserligen inte att en sådan värld ”inte skulle innefatta eller känna till 
hemliga ting, det heliga eller det mystiska”. Den oproblematiska världen 
kan tvärtom, fortsätter Patočka, ”vara full av sådana ting och de kan till och 
med spela en avgörande roll, men den saknar erfarenheten av övergången 
och uppkomsten av det fenomen som träder ut ur dunklet in i öppen-

— 
20 Jan Patočka, ”Zur ältesten Systematik der Seelenlehre”, s. 294.  
21 PE, s. 201. 
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heten”.22 Den problematiska erfarenheten är, i motsats till denna oproble-
matiska värld, således inte bara en erfarenhet av framträdelser, utan en 
erfarenhet av framträdandets rörelse från undandragandets mörker till 
framträdandets ljus. Det är en erfarenhet av den negativitet som utmärker 
världen i dess helhet och därigenom en erfarenhet av den grundlöshet som 
karakteriserar den mänskliga existensens världslighet. Det är också detta 
som, menar Patočka, är det grekiska tänkandets särart. Det är nämligen 
först i och med den grekiska filosofin som människan uttryckligen börjar 
tematisera sin egen grundlöshet och ändlighet som en filosofisk fråga – och 
som en fråga utan något slutgiltigt mytologiskt eller religiöst svar. 

Det är den här erfarenheten av meningens frånvaro, frånvaron av en 
absolut och slutgiltig mening, som omsorgen om själen kretsar kring. 
Sådana erfarenheter innebär på samma gång en meningsförlust. De utgör 
en förlust av den mening som tidigare återfanns hos de framträdande 
tingen och därigenom också en förlust av den grund som livet tidigare 
vilade på. Meningen står nämligen inte längre att finna i tingen runtom-
kring oss, utan i den negativitet som är konstitutiv för all mening: den är 
inte längre något fast och tillförlitligt som människan har tillgång till, utan 
något som undflyr henne. Meningen kan, som Patočka formulerar det, nu 
endast ”visa sig i den aktivitet som uppstår ur en sökande brist på mening, 
som det problematiskas försvinnande punkt, som en indirekt uppen-
barelse”.23 Denna upptäckt av meningen i ”det sökande som flödar från dess 
frånvaro” är också, menar Patočka, ”meningen i Sokrates existens”: den står 
i centrum för den aktivitet som omsorgen om själen utgjorde för Platon.24 
På den här punkten återkommer med andra ord tematiken om chorismos 
som har behandlats tidigare. Omsorgen om själen är nämligen en omsorg 
som hela tiden utspelar sig inom ramen för den frihet som chorismos 
uppdagar för människan. Men denna frihet innebär inte att människan 
därigenom lämnar framträdelserna bakom sig, utan det är en frihet som 
äger rum på gränsen mellan framträdelser och framträdandet som sådant, i 
och på den reva eller avgränsning som chorismos bildar. Omsorgen om 
själen är en omsorg om existensens gränser eftersom själen, som Patočka 
uttrycker det, alltid ”står på gränslinjen [na pomezí] mellan det synliga och 
det osynliga”.25  

— 
22 KE, s. 32. Övers. mod.  
23 KE, s. 105. Övers. mod.  
24 KE, s. 105. Övers. mod.  
25 PE, s. 320. Denna förståelse av själen är viktig att framhålla eftersom den antika för-
ståelsen av själen enligt Patočka traditionellt sett har missförståtts. Den vanligaste tolk-
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Den platonska omsorgen om själen syftar alltså inte till en grundläggning 
av kunskapen. Man sörjer inte för sin själ, skriver Patočka, för att ”kunna 
förstå, utan vi förstår så att själen ska kunna bli det som den inte är till fullo, 
det som den kan bli”.26 Själen kan emellertid endast bli till det som den kan 
bli i och genom en omsorg om meningens problematicitet, i och genom en 
omsorg om existensens och meningens problematiska grundlöshet. Vid 
sidan av Platons förståelse av denna omsorg existerade det dock redan i det 
grekiska tänkandet en annan form av omsorg som kretsade just kring en 
förståelse av kunskapens grunder, något som enligt Patočka framförallt 
utmärkte Demokritos tänkande.27 Den här skillnaden är viktig att framhålla 
eftersom den är karakteristisk för den västerländska historien i den mån 
som den representerar två fundamentalt olika register inom vilka omsorgen 
om själen äger rum. Demokritos förståelse, som representerar den rationella 
och vetenskapliga uppfattningen om själen, har, skriver Patočka, ”blivit så 
oerhört hypertrofisk, och har blivit så tätt sammankopplad med dess 
praktiska applikation, att den andra sidan, denna fundamentala sida, av att 
forma självet, har glömts bort”.28 I texten ”Demokrit a Platón jako zakla-
datelé metafyziky” (”Demokritos och Platon som metafysikens grundare”) 
beskriver Patočka skiljelinjen mellan Demokritos och Platon utifrån 
begreppsparet sanning (aletheia) och åsikt (doxa). Denna skillnad tema-
tiseras nämligen för första gången av Demokritos och i denna mening är 
Demokritos en viktig föregångare till Platon, men för Demokritos handlar 
den här skillnaden om att sanningen, det som är osynligt i förhållande till 
åsikternas sken, ”till sin natur är matematisk”.29 Att visa omsorg för själen är 
därmed inte en transformation av självet genom ett antal olika praktiker, 

 
ningen av själsbegreppet är, som Patočka skriver i sina anteckningar, en förståelse som 
utgår från det redan upplysta och inte från det ljus som möjliggör det upplysta: ”Det 
traditionella begreppet om själen kommer från det som man har framför sig: från den 
objektiva världen, från det upplysta snarare än från ljuset, från dagens evidens”. Proble-
met med denna tolkning av själen är med andra ord att själen endast förstås i relation till 
de upplysta framträdelserna medan dess konstitutiva relation till framträdandet som 
sådant, till det ljus som ”lyser upp” framträdelserna, ignoreras. Se: Jan Patočka, ”Cesta 
k vybřednutí z války”, s. 494. 
26 ENE, s. 262. 
27 Till skillnad från Platon talar visserligen aldrig Demokritos uttryckligen om omsorg 
(epimeleia) i det textcorpus som finns bevarat. Men enligt Patočka är Demokritos den 
förste som tematiserar själen och nödvändigheten av att handla etiskt för att inte fördärva 
den. Därigenom utgör han också en viktig föregångare till de senare diskussionerna av 
frågan i Platons och Aristoteles verk. För Patočkas diskussion om detta, se: PE, s. 216ff. 
28 PE, s. 235. 
29 Jan Patočka, “Démokritos a Platón jako zakladetelé metafyziky”, i Sebrané spisy II – 
Péče o duši II (Prag: Oikoymenh, 1999), s. 365.  
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utan en omsorg som hela tiden har den matematiska sanningen som sitt 
riktmärke. Medan den demokritiska omsorgen kretsar kring en omsorg om 
det i själen som möjliggör en kunskap om naturen och en kunskap om na-
turen med en praktisk, och sedermera teknologisk, applikation, kretsar den 
platonska kring frågan om hur själen ska kunna transformera sig själv, om 
den praktik som möjliggör ett liv i och på chorismos. Det som Platon tema-
tiserar i sina dialoger rör i denna mening inte i första hand frågan om vad 
det är som ligger till grund för all sanning i en epistemologisk mening, utan 
frågan om vad det egentligen innebär att vara människa – vad det innebär 
att leva ett grundlöst liv i frihet.30 

Omsorgen om själen innebär alltså en omsorg om mening, en omsorg 
om existensens grundlösa öppenhet för världen. Därigenom är också om-
sorgen på samma gång en omsorg om de tre dimensionerna i den mänskliga 
existensen som framförallt kretsar kring mening, nämligen tänkandet (filo-
sofin), historiciteten och slutligen politiken. Omsorgen om själen är på så 
vis också alltid en omsorg om det gemensamma, om samhället. Till att börja 
med eftersom själen inte är något annat än existensens kontinuerliga och 
delade rörelse bortom sig själv mot och i förhållande till andra.31 Men också 
på grund av att det endast är genom att vi visar omsorg för existensens 
öppenhet som ett politiskt samhälle överhuvudtaget kan uppstå, då det poli-
tiska livet enligt Patočka är helt och hållet förbundet med ett överskridande 
av vårt individuella liv och arbete till förmån för ett grundlöst liv i frihet. 
Detta är emellertid inte något momentant överskridande i den mänskliga 
existensen, utan något som vi kontinuerligt måste sörja för om vi inte ska 
uppslukas av arbetets herravälde. På samma sätt som själen är en kon-
tinuerlig process av ansvar och omsorg, är politiken en kontinuerlig konflikt 
i existensen och något som vi ständigt måste sörja för. Omsorgen om själen 
– existensens konfliktfyllda omsorg om sin egen öppenhet – är i denna 

— 
30 Detta innebär likväl inte att Patočka därmed bortser från idélärans centrala ställning i 
Platons dialoger, men som vi har sett tidigare förstår Patočka även idéläran utifrån den 
mänskliga existensens negativa frihet.  
31 I Caring for the Soul in a Postmodern Age hävdar Edward F. Findlay att själen är 
”platsen för vårt förhållande till vårt eget vara”. Detta är i en mening korrekt, men inte 
för att omsorgen om själen – som Findlay tycks förstå begreppet – i första hand skulle 
kretsa kring en omsorg om det egna självet. Vi kan tvärtom endast förhålla oss till oss 
själva enligt Patočka i och genom vår relation till andra. Omsorgen om det ”egna” sker 
annorlunda uttryckt i och genom en omsorg om det ”främmande” eftersom det ”främ-
mande” är det mest ”egna”. Det är tvärtom först under moderniteten som omsorgen om 
själen enligt Patočka sammanfaller med en omsorg om det ”egna”. För Findlays diskus-
sion av detta se: Edward F. Findlay, Caring for the Soul in a Postmodern Age, s. 63.  
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mening en möjlighetsbetingelse för politiken: om, och endast om, omsorgen 
om själen är möjlig är, skriver Patočka sammanfattningsvis, ”staten och 
[den politiska] gemenskapen möjlig”.32   

Existensens historicitet 
Frågan om historiens särart leder således Patočka till en analys av historiens 
mening och till en analys av den plats vid vilken mening överhuvudtaget 
kan uppstå. Denna plats är emellertid föränderlig, en rörelse mellan öppen-
het och tillslutenhet som skiftar, och som har skiftat, genom historien. Des-
sa skiften och omslag vilar på omsorgen om själen, på de sätt i och genom 
vilka vi sörjer för existensens olika rörelser. Även om Patočkas historie-
filosofiska texter och föreläsningar stundtals kan synas avvika från hans 
fenomenologiska analyser av den mänskliga existensen ligger de med andra 
ord väldigt nära varandra tematiskt. Det som Patočka försöker visa är näm-
ligen att den mänskliga existensen inte bara bär på en viss historicitet, utan 
att denna historicitet tar tre distinkta former, att existensens historicitet 
vilar på rörelsens triadiska ekstaser. 

Även om existensens historicitet måste förstås utifrån de tre rörelsernas 
enhet, utifrån det sätt på vilka rörelserna både understöder och under-
trycker varandra, är det i slutändan en av rörelserna, nämligen frihetens och 
sanningens rörelse, som bildar historicitetens sanna plats för Patočka. Det 
är i själva verket först i och med denna framtidsliga rörelse och den kon-
frontation med existensens gränser, med döden, som den innefattar, som 
vår öppenhet för världen i dess helhet uppdagas. Denna helhet konstituerar, 
som vi har sett tidigare, den bakgrund utifrån vilken alla enskilda framträ-
delser blir meningsfulla. Det är endast i och genom varje enskild fram-
trädelses med-framträdande med andra framträdelser som den kan fram-
träda just såsom enskild, det vill säga såsom singulär. Världens helhet utgör 
dessutom den bakgrund som framträdelsernas historicitet manifesterar sig 
mot. För Patočka är världen nämligen inte statisk, utan temporal: den 
överskrider med nödvändighet närvarons temporalitet. Det faktum att varje 
ting endast kan träda fram i och genom dess relationalitet till andra fram-
trädande ting och till världen i dess helhet innebär att de också framträder i 
och genom deras relation till såväl det förflutna som framtiden. Trädet 
utanför mitt fönster framträder exempelvis som ett singulärt träd för mig, 
som detta träd, men endast genom att det särskiljs från andra träd i dess 

— 
32 PE, s. 256.  
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närhet, från buskarna som omgärdar det och från gräsmattan som det står 
på. Dess singularitet är också tidsligt determinerad: trädet individueras 
också i och genom dess relation till träd i det förflutna, till träd som har 
vissnat och förmultnat, och i relation till framtida träd som ännu inte har 
planterats eller slagit rot. Denna historicitet utmärker alla framträdelser, 
men det är först på basis av människans konfrontation med världen i dess 
helhet i och genom frihetens ekstas som den mänskliga existensen konfron-
teras med historicitetens omskakande erfarenhet. Det är en omskakande 
erfarenhet just på grund av att världen här framträder i sitt mest tvetydiga 
ljus: som framträdande och som undandragande, som närvaro och som 
frånvaro. Framträdelsernas historicitet är nämligen något som inte självt 
träder fram, utan något som har sin hemvist i just den negativitet och från-
varo som omgärdar alla framträdelser. Öppenheten för världens helhet är i 
denna mening, som Patočka formulerar det, på samma gång en ”öppenhet 
för det omskakande” – en öppenhet för den grundlösa negativitet som ut-
märker världen såväl som den mänskliga existensens världslighet.33  

Denna omskakning är helt och hållet konstitutiv för den mänskliga 
existensen eftersom det endast är genom en sådan erfarenhet som männis-
kan förmår, och är tvingad till att, förnya sin existens. Existensens historici-
tet kretsar alltså inte i första hand kring människors förmåga att bevara det 
närvarande, utan på deras förmåga att bryta med närvaron, deras förmåga 
till vad Patočka kallar för en förnyelse av mening; en förnyelse som äger 
rum ”i ljuset av det sätt på vilket världens vara, i vilket de har blivit place-
rade, manifesterar sig för dem”.34 Denna erfarenhet av en ny början är emel-
lertid både smärtsam och problematisk för människan: 

Denna begynnelse sträcker sig sedan mot den framtida historien, framför 
allt genom ett undervisande om det som mänskligheten inte önskar begripa, 
det som den, trots historiens oerhörda hårdhet, inte vill förstå, något som 
kanske endast senare dagar kommer att lära efter att ha nått förstörelsens 
och ödeläggelsens nadir – nämligen att livet inte bör förstås utifrån dagens 
perspektiv, utifrån det endast accepterade livet, utan också utifrån perspek-
tivet hos striden, natten och polemos. Historien handlar inte om det som kan 
dras upp med rötterna eller omskakas, utan snarare om en öppenhet för det 
omskakande.35 

— 
33 KE, s. 73. Övers. mod.  
34 KE, s. 70. Övers. mod.  
35 KE, s. 73. Övers. mod.  
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Det som Patočka beskriver i dessa patosfyllda rader är just den smärtsamma 
erfarenheten av en meningsförlust som ligger till grund för den förnyelse 
som utmärker människans historicitet. Historien är visserligen intimt för-
knippad med mening, men denna mening är inte oproblematiskt given, 
utan manifesterar sig tvärtom genom den meningsförlust som uppdagar det 
faktum att historiens mening överskrider närvarons ramar – att den åter-
finns i frånvarons negativitet. Och precis som är fallet med politiken och 
filosofin är detta en erfarenhet som stammar från vår egen ändlighet och 
från vår konfrontation med den i och genom framtidens ekstas. Genom att 
Patočka förlägger människans historicitet till en specifik dimension av den 
mänskliga tillvaron och till en specifik tidslig rörelse kan emellertid inte 
existensen i dess helhet längre karakteriseras såsom historisk. Om existen-
sens historicitet är kongenial med friheten uppstår annorlunda uttryckt 
frågan om hur de två andra rörelserna bör förstås i relation till historien?  

Det här är en av de frågor som Patočka på olika sätt brottas med i de 
Kätterska essäerna. För att denna fråga ska kunna besvaras på ett tillfreds-
ställande sätt måste den, menar han, till att börja med förstås mot bakgrund 
av en förnyad analys av ”den naturliga världen”, det vill säga av den för-
vetenskapliga värld som Husserl också kom att kalla för livsvärlden (Lebens-
welt) och som Patočka uppehållit sig vid alltsedan hans habilitationsarbete 
om Husserl från 1936. Medan det första kätteriet i dessa essäer riktar sig 
mot en viss form av marxistisk historieuppfattning riktar sig det andra 
kätteriet, som Paul Ricoeur har påpekat, mot just Husserls och Heideggers 
förståelse av denna förvetenskapliga erfarenhetsvärld.36 I likhet med Heideg-
ger insisterar Patočka till att börja med på att den husserlianska förståelsen 
av livsvärlden måste omprövas.37 Vår livsvärld är nämligen i första hand en 
värld som framförallt öppnar sig för oss i termer av ett ”jag kan” och inte, 
som Husserl enligt Patočka förstår den, i termer av ett ”jag varseblir”. Livs-
världen är kort sagt ”ursprungligen en värld av mänsklig handling”.38 Kät-
teriet i fråga riktar sig emellertid inte bara mot Husserls förståelse av livs-
världen, utan på samma gång mot Heideggers analyser i Vara och tid. Det 
som Patočka analyserar här rör nämligen inte bara en förvetenskaplig 

— 
36 Paul Ricoeur, ”Preface”, s. 9. 
37 För en bra genomgång av Patočkas kritik av Husserls förståelse av livsvärlden se: Ovi-
diu Stanciu, ”Europe and the Oblivion of the World: From Husserl to Patočka”, i Thin-
king after Europe.  
38 Jan Patočka, “La philosophie de la crise des sciences d’après Edmund Husserl et sa 
conception d’une phenomenology du ‘monde de la vie’”, i Le monde naturel et le mouve-
ment de l’existence humaine (Dordrecht: Kluwer, 1988), ss. 238-239. 
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erfarenhet, utan också en förhistorisk sådan och det sätt på vilket denna 
förhistoriska erfarenhet transformeras i och med historicitetens inträde. 
Patočka särskiljer därför mellan tre olika dimensioner av historicitet i den 
mänskliga tillvaron: den ohistoriska, den förhistoriska och den historiska 
dimensionen. Acceptansens och självförlängningens rörelse bildar enligt 
Patočka tillsammans den domän inom vilken de två o- och förhistoriska 
dimensionerna i den mänskliga existensen utspelar sig medan historici-
tetens inträde reserveras för sanningens och frihetens rörelse. Det som 
enligt Patočka utmärker ett ohistoriskt liv är nämligen arbetet. Arbetet med 
dess självpåtvingade upprepningar är en aktivitet som centrerar livet kring 
sig självt i den meningen att man genom att arbeta på en och samma gång 
arbetar för att överleva och för att kunna återvända till arbetet följande dag. 
När vi arbetar är vi på så vis helt och hållet uppslukade av oss själva och av 
vårt eget utsatta och bräckliga biologiska liv. Vår ändlighet närvarar i denna 
mening hela tiden i arbetet som själva orsaken till dess aktivitet, men den är 
endast närvarande, skriver Patočka, ”i obestämd form”.39 Ändligheten när-
varar visserligen, men endast på ett otematiskt och oreflekterat sätt just 
genom att arbetets själva aktivitet och vår upptagenhet i och av det ”döljer 
sitt eget tema”.40 Genom att arbetet förhindrar oss från att erfara existensens 
problematiska dimension är arbetet emellertid inte bara ohistoriskt för 
Patočka, utan även en ”ohistorisk faktor som motarbetar historien, som 
håller den i schack”.41 Detta är inte bara något som återfinns i individers exi-
stens, utan något som enligt Patočka också äger rum på ett samhälleligt 
plan. Den antika världens stora kejsardömen fungerade som ”monumentala 
hushåll” i vilka livet helt och hållet var bundet till en reproduktion av livet. 
Det som Patočka syftar på här rör utformningen av ett samhälle i vilket 
arbetet inte bara står i centrum för människors liv, utan där det också utgör 
källan för all mening. Detta kännetecknar dock inte bara vissa forntida civi-
lisationer enligt Patočka, utan det är också något som han menar karakte-
riserar vår egen samtid.  

Den ohistoriska dimensionen av existensen karakteriseras i denna 
mening av arbete, men även den förhistoriska dimensionen av den män-
skliga existensen har ett intimt samband med arbetets rörelse. Denna 
dimension kännetecknas nämligen av tillverkning, av de bestående produk-
ter som på olika sätt tillåter oss att återvända till det förflutna, vare sig det 

— 
39 KE, s. 35. 
40 KE, s. 35. Övers. mod.  
41 KE, s. 36. Övers. mod.  
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handlar om byggnader, stadsmurar eller om historiens privilegierade 
material, det vill säga skriften. Skriften är privilegierad eftersom den, skriver 
Patočka, vittnar om ”ett medvetet bevarande” av ett helt sätt att existera och 
leva på, en medveten vilja till att bevara och vidarebefordra en tradition till 
kommande generationer.42 Enligt Patočka är dock inte skriften historisk i 
och av sig själv. Skriften kan nämligen vara tätt lierad med just arbetets cyk-
liska repetitioner. De skriftliga urkunder som finns bevarade från 
exempelvis det mykenska, kinesiska och det egyptiska riket i form av an-
naler och förteckningar är just exempel på ”en historieskrivning utan 
historia”.43 Dessa skrifter framställer nämligen mer eller mindre byråkra-
tiska förteckningar över ett samhälle vars ”livsmening var given och före-
skriven och i grunden begränsad till att acceptera och vidareföra livet och 
till att bevara och trygga det”.44 Skriften kan visserligen ha en historisk inne-
börd om den utgör just en omskakning av den traderade historien, om den 
bildar en ny början, men inte om den endast tjänar ett liv vars mening 
centreras kring närvaron och kring en tradering av den.45  

Den förhistoriska dimensionen av existensen är likväl en förutsättning 
för historiens uppkomst, inte bara för att det är i denna dimension som 
skriften uppstår, utan för att historien utgör ”ett distanserande och en 
reaktion mot den förhistoriska perioden; ett försök till att höja sig över den 
förhistoriska perioden, ett försök till en förnyelse och ett återuppväckande 
av livet”.46 Det som förenar den ohistoriska och den förhistoriska dimen-
sionen av den mänskliga existensen är således just att de båda är oproble-
matiska, att de inte förmår bryta med livets cykliska repetitioner till förmån 
för ett fritt liv i vilket människan tvingas till att förnya sig själv. Ett sådant 
liv karakteriserar enligt Patočka mytologin i vilken svaren, som han 
uttrycker det, alltid ”föregår frågorna”.47 Meningen är i alltså inte något som 

— 
42 KE, s. 47. Övers. mod.  
43 KE, s. 58.  
44 KE, s. 58. 
45 Dessa beskrivningar av vissa civilisationer såsom historielösa eller ohistoriska är 
samtidigt djupt problematiska. Även om man accepterar Patočkas definition av histo-
riciteten som centrerad kring ett brott med det förflutna är det oklart på vilka grunder 
Patočka kan hävda att dessa civilisationer verkligen saknade historiskt medvetande och 
därigenom endast syftade till att bevara och tradera den egna kulturen. Patočka till-
handahåller heller inte någon förklaring till detta, utan konstaterar bara att dessa civili-
sationer var ohistoriska på grund av att de var centrerade kring arbetets självförlängning. 
Dessa problematiska rader framträder emellertid i ett delvis annorlunda ljus i och med 
att han även betraktar den post-europeiska moderniteten som historielös.   
46 KE, s. 65. Övers. mod.  
47 PE, s. 268. 
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människan söker efter, utan något som hon redan lutar sig mot, något som 
hon redan har funnit. Till skillnad från den problematiska erfarenheten 
utgör den oproblematiska därför också, skriver Patočka, ett slags ”ontolo-
gisk metafor” i vilken framträdelserna inte särskiljs från den rörelse som 
frambringar dem. I den oproblematiska erfarenheten av världen förmår 
människan inte, fortsätter Patočka, skilja ”mellan natten som ett erfaren-
hetsfaktum och natten som det mörker ur vilket varats blixt ljungar fram, 
hon skiljer inte mellan den jord som skänker frukt och näring och alltet, 
världens bakgrund”.48    

Det som skiljer den oproblematiska erfarenheten från den problematiska 
är annorlunda uttryckt erfarenheten av världens frånvaro. Avsaknaden av 
denna erfarenhet innebär på intet sätt att den tredje, framtidsliga rörelsen i 
existensen helt och hållet skulle vara frånvarande i den oproblematiska 
erfarenheten, utan endast att den underordnas de andra. Genom denna 
underordning förändras emellertid också dess karaktär. Skillnaden mellan 
framträdande och undandragande eller mellan ljus och mörker kvarstår 
visserligen, men transponeras nu till konstens och religionens domän och 
förvandlas, i alla fall vad gäller religionen, till en skillnad ”mellan det över-
naturliga och det naturliga, det gudomliga och det empiriska”.49 Det som 
karakteriserar vår historia är i denna mening inte bara det dialektiska sam-
spelet mellan öppenhet och tillslutenhet i den mänskliga tillvaron, utan 
också en viss balans eller spänning mellan ljus och mörker, mellan fram-
trädelsernas sken och världens dunkel.  

Historiens spänning mellan ljus och mörker 
Det är alltså på basis av omsorgen om själen, omsorgen om existensens 
öppenhet inför världen, som människans historicitet enligt Patočka utspelar 
sig. Det är endast genom att vi visar omsorg för vår existens som den tredje 
rörelsens öppenhet för världen blir möjlig. Det är dock inte bara männis-
kans historicitet som vilar på denna omsorg, utan dessutom något som 
Europa och den västerländska civilisationen har vilat på.50 Europa är i denna 

— 
48 KE, s. 61.  
49 KE, s. 62. 
50 Patočka går till och med så långt som att hävda att det inte bara är den europeiska 
historien som vilar på detta fundament, utan att all historia gör det just på grund av att 
all historia är europeisk. Historien i den emfatiska bemärkelse som Patočka är intres-
serad av är med andra ord den västerländska historien eftersom själva idén om historia 
till sitt ursprung enligt Patočka är europeisk eller västerländsk. Se: KE, s. 71. 
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mening inte i första hand ett geopolitiskt begrepp för Patočka, utan något 
som förenas av och är förenat i en specifik idé. På den här punkten finns det 
en tydlig likhet med Husserls analyser av Europa i bland annat Krisis och 
”Wienföredraget”, men medan Husserl förstår detta ursprung som grundat 
i förnuftet med dess universella anspråk och telos förstår Patočka det utifrån 
omsorgen om själen, och utifrån en omsorg som inte går att likställa med 
förnuftet på något entydigt sätt.51  

För Patočka utgör Europa visserligen en distinkt historisk tradition, 
precis som det gör för Husserl, men det är inte en tradition som, på basis av 
förnuftets universalitet, skulle vara överlägsen andra traditioner. Tvärtom är 
den europeiska rationalitetens universalitet i en kantiansk mening, endast 
ett uttryck för den europeiska vetenskapens och teknikens ”förstånd”, och 
även om denna rationalitet har varit utslagsgivande i den europeiska his-
torien är den otillräcklig för att förklara Europas historia. Begreppet förnuft 
måste tvärtom utvidgas på ett sådant sätt att det inte längre likställs med 
vetenskapens tekniska rationalitet. Men om förnuftsbegreppet utvidgas så 
att det, skriver Patočka, även ”innefattar det etiska livet, poesin, konsten och 
religionen”, finns det inte längre någon grund för det högst problematiska 
och eurocentriska påståendet att andra traditioner än vår egen inte skulle 
kunna kvalificeras såsom rationella.52 Europas historia kan alltså inte redu-
ceras till vetenskapens och teknikens universalitet, utan Europas ”andlighet” 
inbegriper ett vidare begrepp om förnuftet än det som vetenskapen repre-
senterar. I och genom Europas historia existerar det emellertid en spänning 
mellan något som man, i ljuset av denna kantianska diskussion, skulle kun-
na kalla för skillnaden mellan vetenskapens förstånd och konstens, filo-
sofins och religionens förnuft. Det är nämligen just denna spänning som ger 
sig till känna i skillnaden mellan Demokritos och Platons förståelse av 
omsorgen om själen. Det är också när denna spänning briserar till förmån 
för vetenskapens rationella och ”förståndiga” ljus som Europa enligt Pa-
točka går under.   

Omsorgen om själen går därför inte att likställa med förnuftet i Husserls 
universella mening av den anledningen att det som Patočka är intresserad 
av rör just omsorgen om skillnaden mellan sinnlighet och översinnlighet 
eller, som han också uttrycker det, om skillnaden mellan ljus och mörker. 

— 
51 För Husserl innebär begreppet Europa, som han exempelvis skriver i slutet av “Wien-
föredraget”, ”de oändliga förnuftsmålens historiska teleologi”. Se: Edmund Husserl, 
”Den europeiska mänsklighetens kris och filosofin”, i Fenomenologin och filosofins kris, 
övers. och red. Karl Weigelt (Stockholm: Thales, 2002), s. 127. 
52 Jan Patočka, ”L’époque posteuropéenne et ses problèmes spirituels”, s. 210.  
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Det är denna skillnad som omsorgen om själen kretsar kring, men att visa 
omsorg för sin själ innebär inte att man helt enkelt lämnar det oproble-
matiska livet med dess repetitiva arbete bakom sig till förmån för ett liv i 
och genom idéns skillnad. Den problematiska dimensionen av den mänsk-
liga existensen innebär tvärtom, som vi har sett tidigare, ett liv i ständig 
konflikt. Det innebär en konflikt om och kring existensens gränser eftersom 
existensen ständigt hotas av en regression eller ett förfall tillbaka in i en 
oproblematisk existens. Existensens problematiska grundlöshet är något 
som människan har svårt att uthärda och något som hon allt som oftast 
tenderar att undfly. Den problematiska dimensionen av existensen är i den-
na mening inte bara problematisk för att meningen inte längre är självklar, 
utan för att existensen kontinuerligt måste sörja för sin öppenhet för att 
kunna närma sig världens meningsgivande struktur. Existensen mottar 
alltså inte meningen, utan måste hela tiden ansvara för och svara mot erfa-
renheten av den fenomenologiska skillnaden; mot erfarenheten av fram-
trädandets skillnad gentemot alla framträdelser.53 Meningsförlusten innebär 
nämligen att meningen som vi återvänder till inte längre är fastlagd eller 
given, utan, skriver Patočka, ”en mening som vi har tänkt igenom, något vi 
söker anledningar för och accepterar ansvaret för”.54 Detta ansvar är emel-
lertid inte bara ett ansvar som den mänskliga existensen måste påta sig för 
att undvika ett förfall tillbaka till en oproblematisk existens. Det är också ett 
ansvar som enligt Patočka utspelar sig i förhållande till motsatsen mellan 
det vardagliga och det exceptionella, mellan vardagligheten och det som 
Patočka i de Kätterska essäerna kallar för existensens orgiastiska dimension. 
Denna dimension kretsar kring det exceptionella i tillvaron och återfinns 
— 
53 Patočka använder i detta sammanhang det tjeckiska ordet odpovědnost vars mening är 
ansvar, ansvarsskyldighet och pålitlighet, men som också innehåller tydliga konnota-
tioner av svar och respons – precis som det motsvarande ordet gör på en rad indoeuro-
peiska språk, däribland svenska. Det tjeckiska substantivet för svar är odpověď och verbet 
”att svara” är odpovědět. Det är viktigt att framhålla detta då ansvar för Patočka inte i 
första hand är en moralisk kategori, utan något som just kretsar kring ett specifikt 
”svarande mot“. I och med att ansvaret därigenom är ett an-svar mot världen såsom skil-
lnad finns det också vissa paralleller till Heideggers förståelse av ansvar. För en intressant 
diskussion av Heideggers förståelse av ansvar som ett ansvar för och mot den ontolo-
giska skillnaden se: Reiner Schürmann, Heidegger on Being and Acting – From Principles 
to Anarchy, övers. C.-M. Gros (Bloomington: University of Indiana Press, 1989), s. 263. 
Patočkas förståelse av ansvar, som ett ansvar inför den ontologiska eller fenomeno-
logiska skillnaden, har behandlats av Marcia Sá Cavalcante Schuback och då i termer av 
ett ansvar inför den negativitet som utmärker såväl världen i dess helhet som den män-
skliga existensen. Se: Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Negative Responsibility”, i Jour-
nal for Cultural and Religious Theory, vol. 15, 2015.  
54 KE, s. 105. Övers. mod.  
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enligt Patočka i den erotiska och sexuella erfarenheten, i konfrontationen 
med det demoniska samt i fruktan inför det heliga. Det som utmärker dessa 
exceptionella och orgiastiska erfarenheter är att de i likhet med alienationen 
framställer en tillfällig lättnad och avlastning från omsorgens oavbrutna 
ansvar. Till skillnad från alienationen är dock denna orgiastiska del av 
erfarenheten inte en undanflykt från ansvaret, utan en erfarenhet genom 
vilken vi, som Patočka uttrycker det, ”blir hänryckta, då något starkare än 
vår fria möjlighet, vårt ansvar, tycks tränga in i vårt liv och ge det en tidigare 
okänd mening”.55 Den orgiastiska dimensionen delar därigenom en aspekt 
av lättnad med alienationens rörelse, men är detta till trots radikalt skild 
från den: 

Det [orgiastiska] är det demoniskas och passionens dimension. I dessa båda 
blir människan utlämnad; hon flyr inte från sig själv till ”offentligheten”, till 
den vanliga vardagen, till ”sakligheten”, hon alieneras inte från sig själv på 
det vardagliga sättet. Det är inte en alienation utan ett överväldigande och en 
hänryckning. Vi flyr inte från oss själva utan blir överraskade, överväldigade, 
gripna av något, och detta något hör inte till tingen eller vardagen där vi kan 
förlora oss i tingen som upptar oss.56   

Eftersom den orgiastiska dimensionen av tillvaron inte kan förstås som en 
undanflykt, utan snarare är en intensifiering av existensen kan den heller 
inte utraderas, den kan inte övermannas av ansvaret, utan måste inkorpo-
reras i det.  

I det här sammanhanget hänvisar Patočka upprepade gånger till Emile 
Dürkheims analyser i Les formes élémentaires de la vie religieuse. Dürkheims 
analyser är således viktiga för Patočka, men samtidigt är det tydligt att det 
som står i centrum för dessa analyser varken kan likställas med en histori-
serande sociologi eller med en primitiv religiös praktik – vilket är fallet i 
Dürkheims tänkande.57 Existensens orgiastiska dimension är tvärtom en 
— 
55 KE, s. 148.  
56 KE, s. 148. Övers. mod.  
57 Trots detta förblir Dürkheims analyser viktiga för Patočkas argumentation. Dürkheim 
använder visserligen inte begreppet orgiasm i sina analyser, men i hans diskussioner av 
totemistiska samhällens relation till det sakrala beskriver han de religiösa riternas 
funktion på ett sätt som ligger nära Patočkas beskrivningar av orgiasmen. Följande 
passage från Les formes élémentaires de la vie religieuse, som Patočka också själv citerar, 
sammanfattar Dürkheims förståelse av frågan: ”Det är lätt att föreställa sig att männis-
kan i det här stadiet av exaltation blir oigenkännbar. Hon känner sig styrd, behärskad av 
en yttre makt som gör att hon tänker och handlar annorlunda än under normala för-
hållanden och får naturligtvis en känsla av att hon inte längre är sig själv. Hon tror att 
hon har blivit till ett nytt vara: prydnaderna som hon tar på sig, maskerna hon döljer sitt 
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oundviklig och outplånlig del av den mänskliga tillvaron som, med 
Patočkas ord, ”sträcker sig från ’primitiva’ naturfolk ända till vår tid”.58 Den 
orgiastiska dimensionen i existensen är dock inte bara en momentan hän-
ryckning eller en tillfällig ekstas, utan något som berör just den proble-
matiska erfarenhetens gränser. En orgiastisk erfarenhet är inget annat än 
just en gränserfarenhet i den meningen att den är en erfarenhet i och på 
erfarenhetens gränser. Orgiasmen är kort sagt en erfarenhet av ändligheten 
och av ändligheten som gräns. Det är också därför som den orgiastiska 
dimensionen inte går att utplåna från existensen eller, för den delen, helt 
och hållet underkuva. I likhet med andra gränserfarenheter innebär den 
dessutom en specifik erfarenhet av världen. I orgiastiska erfarenheter erfar 
vi nämligen, skriver Patočka, ”att världen inte endast är en omkrets av det vi 
känner till, utan även det som självt öppnar sig för oss och som är i stånd att 
som en erfarenhet (exempelvis av det erotiska, av det sexuella, av det demo-
niska, av helig förfäran) genomsyra och förändra vårt liv”.59 Den orgiastiska 
dimensionen kretsar alltså inte kring vår erfarenhet av vardagliga ting, den 
kretsar inte kring partikulära framträdelser, utan utgör en erfarenhet av 
framträdandets konstitutiva undandragande, dess mörker.60 Samtidigt är det 
viktigt att tillägga att denna erfarenhet visserligen innebär en erfarenhet av 
framträdandets undandragande, men på ett sådant paroxystiskt sätt att 
framträdelsernas ljus på samma gång utplånas i undandragandets mörker. 
Därigenom måste den också underordnas ansvaret, och ett ansvar som 
förblir just en spänning mellan den orgiastiska dimensionens excessiva 
mörker och vardaglighetens framträdelser och ljus. Detta låter oss samtidigt 
se vad ansvaret i fråga egentligen består av. Ansvaret är, som sagt, ett 
”svarande mot” den fenomenologiska skillnaden mellan framträdande och 

 
ansikte bakom bidrar till den här förändringen, men de uttrycker den ännu mera utåt. 
Och då alla hennes kamrater samtidigt erfar samma förändring verkar alltsammans som 
om hon blivit förd till en annan värld, helt olik den hon vanligtvis vistas i. Kan sådana 
upplevelser, ofta upprepade dagligen under hela veckor, annat än övertyga om att det 
verkligen existerar två helt olika med varandra ojämförbara världar?” Emile Dürkheim, 
Les formes élémentaires de la vie religieuse (Paris: PUF, 1990), s. 312.  
58 KE, s. 149. 
59 KE, ss. 148-149.  
60 Det är också just på grund av att de orgiastiska erfarenheterna utgör en konfrontation 
med världen i dess helhet som gör dem så betydelsefulla i den mänskliga tillvaron. På 
den här punkten skiljer sig också min tolkning av Patočkas förståelse av orgiasmen från 
den som Francesco Tava framför i The Risk of Freedom. Tava tematiserar visserligen 
frågan i relation till ansvarets tematik, men utan att diskutera erfarenheternas fenome-
nologiska innebörd vad gäller just relationen till världen i dess helhet. För Tavas tolkning 
se: Francesco Tava, The Risk of Freedom, ss. 14-21.  
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framträdelser, men på grund av den ”ontiska närheten” mellan existens och 
värld manifesterar sig denna skillnad som en gräns i den mänskliga tillva-
ron. Ansvaret för och mot skillnad blir i denna mening till ett ansvar för, 
och ett svar mot, existensens gränser. Det är också den här spänningen i den 
mänskliga existensen mellan framträdelser och undandragande, mellan 
grund och grundlöshet och mellan ljus och mörker som på många sätt ut-
märker dess historicitet, som utmärker det ansvar och den konflikt som 
enligt Patočka karakteriserar omsorgen om själen.  

Den första och mest paradigmatiska form som denna ansvarstagande 
inkorporering av orgiasmen tar, återfinns enligt Patočka i Platons tänkande. 
För Patočka är det i själva verket just denna fråga som står i centrum för 
den berömda grottliknelsen i dialogen Staten.61 Grottan symboliserar näm-
ligen ”en återstod av mysteriernas underjordiska samlingsplats” och det 
som utgör Platons radikala brott med dessa mysterier var, fortsätter 
Patočka, hans strävan att lämna grottan och följa ”den rena ’vägen av ljus’, 
det vill säga att helt och hållet underordna den orgiastiska dimensionen 
ansvaret”.62 Patočka ansluter sig här uttryckligen till Finks tolkning av 
grottliknelsen i Metaphysik der Erziehung im Weltverständnis von Plato und 
Aristoteles.63 Precis som Fink förstår Patočka nämligen utträdet ur grottan 
som den yttersta manifestationen av Platons ”försök att tänka ljuset utan 
skugga”, det vill säga som ett försök att fullständigt underordna det orgias-
tiska mörkret under rationalitetens ljus.64 Den platonska omsorgen om 
själen var på så vis också en omsorg som syftade till att omkasta de tradi-
tionella mysterierna och de orgiastiska kulter som var förknippade med 
dem. Medan dessa kulter på olika sätt syftade till ”en konfrontation mellan 
orgiasmen och ansvaret” strävade Platon efter att inkorporera, underordna 
och stävja den orgiastiska dimensionen under en specifik form av ratio-
nalitet som hade ljuset och det godas idé som sitt riktmärke och mål.65 En 
idé som, likt Fink skriver, samlar alla de andra idéerna på samma sätt som 
”solen förenar alla strålar av ljus”.66 Därigenom triumferar, skriver Patočka, 
ansvaret över orgiasmen och ”införlivar den som ett underordnat mo-
— 
61 Platon, Staten, övers. Jan Stolpe, i Platon – Skrifter Bok III (Stockholm: Atlantis, 2003), 
514a-520a.  
62 KE, s. 154. Övers. mod.  
63 Se: Eugen Fink, Metaphysik der Erziehung im Weltverständnins von Plato und Aristo-
teles (Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1970).  
64 KE, s. 153. Övers. mod.  
65 KE, s. 154. 
66 Eugen Fink, Metaphysik der Erziehung im Weltverständnins von Plato und Aristoteles, 
s. 107. 
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ment”.67 På basis av denna inkorporering av orgiasmen under ansvaret upp-
står sedan något som Patočka kallar för ljusets mytologi om själen.68  

Platons rationella förståelse av själen innebär dock inte att den orgias-
tiska dimensionens mörker utplånas från det platonska tänkandet. Mörkret 
har inte avlägsnats, utan ”disciplinerats och underordnats”.69 Patočka be-
skriver två huvudsakliga faktorer som möjliggjorde detta slags balans mel-
lan ljus och mörker i det grekiska tänkandet. Den första av dessa berör 
själva utformningen av det grekiska samhället. Det grekiska samhället inne-
höll nämligen så många extraordinära, dionysiska och orgiastiska inslag att 
det inte fanns någon risk att ”vardagens patos skulle övermanna och kväva 
dess motsats”.70 Filosofin kunde annorlunda uttryckt inta en rationell posi-
tion, den kunde inkorporera det orgiastiska under ansvaret, utan att mörk-
ret helt och hållet uppgick i dess motsats, på grund av att samhället, vid 
sidan av filosofin, på många sätt tillät och erkände den orgiastiska dimen-
sionen som en nödvändig del av samhällsstrukturen. Även om denna faktor 
naturligtvis är viktig är den fortfarande exogen i förhållande till Platons 
tänkande. Den förklarar med andra ord inte det sätt på vilket Platons 
filosofi, i dess egen rätt, utgjorde en sådan balans mellan ljus och mörker. 
Frågan måste alltså besvaras utifrån Platons tänkande och utifrån den 
platonska omsorgen om själen. Den här omsorgen var nämligen inte bara 
en omsorg om det goda, den var inte bara en rationell omsorg som strävade 
efter att utplåna alla skuggor, utan en omsorg som fortfarande var genom-
syrad av mörker. Mörkret är fortfarande närvarande på grund av att den 
platonska omsorgen om själen på samma gång var en omsorg om döden, 
melete tou thanatou. Den platonska omsorgen om själen är, understryker 
Patočka, ”oskiljaktig från en omsorg om döden och förvandlas därmed till 
en äkta omsorg om livet; livet (det eviga) föds genom denna direkta syn på 
döden, genom dödens övervinnande (kanske är det inget annat än detta 
övervinnande)”.71 Detta övervinnande är dock, precis som var fallet i Pa-
točkas tidigare analyser av den tredje rörelsen, inte ett övervinnande som på 
något sätt syftar till att förminska dödens betydelse i den mänskliga till-
varon, utan det handlar om ett övervinnande av existensens livlöshet till 
förmån för dess sanna ändlighet – om ett upphävande av livlöshetens un-
danflykter från döden som samtidigt bevarar ändligheten. Filosofins strävan 

— 
67 KE, s. 154.  
68 KE, s. 155.  
69 KE, s. 155. 
70 KE, s. 153. Övers. mod.  
71 KE, s. 155. Övers. mod.  
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efter att övervinna döden var i denna mening en strävan som ägde rum i 
och genom den kontakt med döden som det filosofiska tänkandet kretsade 
kring genom att det ägde rum på idéns själva gräns mellan just liv och död, 
eller mellan den sinnliga och den översinnliga världen. Omsorgen om själen 
var, i likhet med det filosofiska tänkandet såsom det beskrivs i dialogen 
Faidon, en förberedelse för ”en enda sak: att dö och att vara död”.72 Detta 
innebär likväl inte att själen först vore konstituerad och sedan i ett andra 
steg sörjer eller visar omsorg om sin död. Själen är tvärtom, som Jacques 
Derrida påpekar i sin tolkning av Patočka i Donner la mort, något som 
”urskiljer sig, separerar sig och samlar sig själv i erfarenheten av denna 
melete tou thanatou”.73 Den orgiastiska dimensionen närvarar alltså inte 
bara i den exogena samhällsstrukturen, utan återfinns i hjärtat av den an-
svarstagande omsorgen i form av den negativitet som återfinns i män-
niskans grundlösa ändlighet. Det är också just på det här sättet som mörkret 
kan inkorporeras i, snarare än utraderas från, det filosofiska tänkandet.  

På den här punkten återvänder alltså Patočkas förståelse av metafysiken 
som diskuterades i det första kapitlet. För Patočka karakteriseras meta-
fysikens historia nämligen av en spänning mellan den icke-objektivitet som 
möjliggör dess transcendens och dess oförmåga att närma sig denna icke-
objektivitet eller negativitet annat än på basis av en objektivering av den i 
positiv form. Det finns med andra ord en spänning i filosofin, och i filosofi-
historien, mellan ett erkännande av existensens och tänkandets grundlöshet 
och ett försök att på olika sätt undfly den genom att stabilisera den. Detta 
gäller inte minst för Platon själv som visserligen närmade sig idéns negativi-
tet, men som samtidigt förstod den i termer av en absolutiserad idé. Den 
här latenta spänningen, som Patočka redan i essän ”Negativ platonism” 
lokaliserar till Platons tänkande, finns närvarande även i de Kätterska 
essäerna, men här tematiseras den framförallt i termer av motsättningen 
mellan ljus och mörker. Den negativa transcendensen i existensen förstås 
nu som den negativitet och som det mörker som står i centrum för exis-
tensens konfrontation med sin egen ändlighet, och det som tidigare be-
skrevs som en ”positiv platonism” förstås nu i termer av ljus och synlighet. 
Platon är således på en och samma gång metafysikens portalgestalt och den 
filosof som anstiftar det filosofiska tänkandet i en emfatisk och icke-
metafysisk mening. Han gav upphov till en filosofi som oupphörligen pend-
lar mellan en förståelse av intet och en inskription av denna negativitet i 

— 
72 Platon, Faidon, 64a. 
73 Jacques Derrida, Donner la mort (Paris: Galilée, 1999), s. 31.   
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positiv form – som pendlar mellan en förståelse av existensens grundlöshet 
och ett försök till att stabilisera den i en solid grund. Det platonska tänkan-
det innehåller i denna mening, in nuce, hela den metafysiska spänning som 
sedan kommer att vecklas ut, och gradvis rubbas, i och genom den väster-
ländska historien.  

Redan i den tidiga kristendomen kan man också, menar Patočka, lägga 
märke till hur den här spänningen mellan ljus och mörker börjar omkull-
kastas. Från Julianus Apostatas tid på den romerska tronen och framåt in-
träffar nämligen ”en viktig peripeti i relationen mellan orgiasmen och 
ansvarets disciplin”.74 Den platonska idén om det goda bevaras visserligen, 
men endast till priset av en fullständig transformation. I och med kristen-
domen är det goda helt enkelt inte längre något som människan strävar 
efter att uppnå genom en kontinuerlig konfrontation med sina egna grän-
ser; det är inte längre något som uppnås genom en insiktsfull omsorg om 
själen, utan blir nu synonymt med den kristna guden och blir till något 
”ouppnåeligt och något som för alltid är överlägset människan”.75 Godheten 
förstås därmed, fortsätter Patočka, som ”den självförglömmande, självför-
nekande (icke-orgiastiska) kärleken”.76 Genom denna transformation av det 
godas idé förvandlas emellertid även relationen mellan ansvar och orgiasm. 
Medan den orgiastiska dimensionen hade inkorporerats och stävjats i och 
genom den ansvarsfulla omsorgen om själen i Platons tänkande under-
ordnas den nu inte bara ansvaret, utan blir ”undanträngd till den yttersta 
gränsen”.77 Ansvaret är inte längre ett ansvar som kretsar kring insikt, om 
ett försök att genom omsorg balansera rationalitetens anspråk med en 
fördjupad reflektion om den egna ändligheten, utan omsorgen om själen 
blir i och med kristendomen till ”sanningen om det egna ödet, till något 
som är uppbundet med ett evigt ansvar som det inte finns någon undanflykt 
från ad secula seculorum”.78 Samtidigt är det viktigt att understryka att 
kristendomen inte bara utgör en transformation av omsorgen om själen 
som rubbar eller omkullkastar den tidigare balansen mellan orgiasm och 
ansvar, utan att den, som Patočka formulerar det, på samma gång bildar 
”den hittills största och oöverträffade – men också ej konsekvent genom-
— 
74 KE, ss. 155-156.  
75 KE, s. 156. Övers. mod.  
76 KE, s. 156.  
77 KE, s. 156. Patočka beskriver skillnaden mellan den grekiska och den kristna rela-
tionen till det orgiastiska genom att definiera den första som en inkorporering (přiv-
tělení) av den orgiastiska dimensionen medan det kristna förhållningssättet förstås som 
ett undertryckande och som en bortträngning (potlačeni). 
78 KE, s. 157. Övers. mod.  
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tänkta – andliga resning, som gjort människan förmögen att kämpa mot 
förfallet”.79 Kristendomens underkuvande av den orgiastiska dimensionen 
möjliggjorde med andra ord en form av transcendens som, även om den 
förblev ogenomtänkt, har vissa gemensamma drag med det som Patočka 
betecknar som historiens omskakning. Denna omskakning ser emellertid 
radikalt annorlunda ut än vad den gjorde hos Platon. I det platonska tän-
kandet var detta en erfarenhet som skedde i och genom konfrontationen 
med världens skillnad och med själens eller existensens gränser: det var en 
erfarenhet av framträdandets rörelse från undandragande till framträdelse. I 
kristendomen handlar det däremot om en konfrontation med det som 
Patočka, i Rudolf Ottos efterföljd, betecknar som ett mysterium tremen-
dum.80 Guds övermakt är i denna mening något som omskakar (tremere) 
oss eller, som Patočka också uttrycker det, något som bildar en ”avgrundslik 
fördjupning av själen”.81 Även om den kristna erfarenheten av gud innebär 
ett slags omskakning av existensen sker detta alltså till priset av att den 
fenomenologiska skillnaden omformuleras eller transponeras till en skillnad 
mellan det sakrala och det profana. Kristendomen har således en tvetydig 
ställning i Patočkas tänkande och då särskilt i de Kätterska essäerna. Den 
utgör på en och samma gång en rubbning av relationen mellan ljus och 
mörker som sker genom ett nästintill fullständigt utplånande av den orgias-
tiska dimensionen och en förvisso ogenomtänkt, men ändå viktig och 
potentiell möjlighet till omskakning. Å ena sidan utgör kristendomen i 
denna mening en viktig fortsättning på det grekiska arvet samtidigt som 
den, å andra sidan, framställer en första dislokalisering av balansen mellan 
orgiasm och ansvar som sedan når sin kulmen och fullbordan i och med 
moderniteten.82  

— 
79 KE, s. 157. Övers. mod. För en analys av Patočkas relation till kristendomen se anto-
login Religion, War and the Crisis of Modernity, The New Yearbook for Phenomenology 
and Phenomenological Philosophy Vol. XIV 2015, red. Ludger Hagedorn & James Dodd 
(London: Routledge, 2015) och då särskilt Ludger Hagedorns artikel ”Cristianity Un-
thought – A Reconsideration of Myth, Faith, and Historicity”.   
80 Se: Rudolf Otto, Das Heilige – Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein 
Verhältnis zum Rationalen (München: Verlag C.H. Beck, 2004), ss. 13-37. 
81 KE, s. 158.  
82 I de Kätterska essäerna tematiserar Patočka inte medeltiden eller vilka förändringar 
och förskjutningar som relationen mellan ljus och mörker genomgår under denna tid. 
Men redan på 1950-talet hade Patočka behandlat denna fråga i det material som har fått 
namnet Strahov-Nachlass och som publicerades först efter Patočkas död. I dessa texter 
närmar sig Patočka liknande frågeställningar som dem som vi möter i de Kätterska 
essäerna, men han gör det med en delvis annorlunda vokabulär. Medan han senare, i de 
Kätterska essäerna, tematiserar historien utifrån omsorgen om själen och utifrån distink-
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Denna dislokalisering eller rubbning berör emellertid inte bara frågan 
om hur det orgiastiska ska kunna balanseras av ansvaret, utan även den 
förändrade förståelsen av naturen som kristendomen för med sig. Männis-
kan förstås, menar Patočka, i och med kristendomen som ”separerad från 
naturen på ett sådant sätt att naturen nu kan bli till ett objekt för hennes 
kunskap.83 Transcendensens negativitet eller mörker instantieras annor-
lunda uttryckt i gud på ett sådant sätt att dess konstitutiva frånvaro när-
varandegörs. Mörkret omvandlas till en närvarande grund, princip eller 
regel på basis av vilken människan kan befästa sitt herravälde över naturen. 
Denna förståelse av naturen som ett objekt, tillsammans med det som 
Patočka kallar för kristendomens ”nya attityd till arbetet och dess skeptiska 
användning av den antika rationalismen”, möjliggjorde sedan ”en ny för-
ståelse av kunskapen som i slutändan var praktisk och som syftade till en 
kontroll över naturen”.84 Detta återspeglas också i kristendomens insisteran-
de på att människan inte är placerad på jorden endast för att kontemplera 
naturen utan för ”tjäna och verka”.85 Hand i hand med de teknologiska och 
vetenskapliga landvinningarna från 1300-talet och framåt leder kristen-
domens förståelse av naturen fram till en helt ny form av rationalitet. I detta 
är det förstås inte bara kristendomen som gör sig gällande, utan på samma 

 
tionen mellan ljus och mörker, studerar han i dessa texter från 1950-talet medeltiden 
utifrån en tanke om en ”latent” spänning eller konflikt mellan en inre värld av moralisk 
kamp och en yttre värd av objektiv ordning. Medeltiden var i denna mening, menar 
Patočka, ”en harmoni över avgrunden”, en harmoni i och genom spänningen mellan ett 
”inre” religiöst liv och ett ”yttre” liv som utmärktes av en tilltro till människans rationella 
förmåga att begripa den objektiva verkligheten. Även om dessa texter är intressanta och 
därtill delvis anknyter till Patočkas analyser i de Kätterska essäerna, rör de sig detta till 
trots på ett annat register än de senare analyserna. Patočka tematiserar nämligen inte 
den medeltida historien i relation till den mänskliga existensens tre rörelser i dessa texter 
(tematiken om existensens rörelse uppstår först från och med 1960-talets början och 
därför cirka tio år efter dessa historiefilosofiska arbeten) och inte heller i relation till 
frågan om omsorgen om själen. Jag kommer därför inte att analysera dessa texter när-
mare, utan kan bara tillägga att ett framtida arbete om Patočkas historiefilosofi som tog 
dessa tidigare texter i beaktande skulle vara en välkommen studie. Här kan man också 
tillägga att Patočka deponerade dessa texter vid Nationalbiblioteket i Prag där de hit-
tades av en slump av en bibliotekarie på 1990-talet. För en diskussion av dessa skrifter 
och en beskrivning av hur de hittades se: Filip Karfík, ”Jan Patočkas Strahov-Nachlaß 
und sein unvollendetes opus grande”, i Andere Wege in die Moderne, red. Ludger Hage-
dorn (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006), s. 33-52. För Patočkas diskussion av 
medeltiden som ”harmoni i spänning” se: Jan Patočka, Andere Wege in die Moderne – 
Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik, s. 194. 
83 KE, s. 160. Övers. mod.  
84 KE, s. 159. Övers. mod.  
85 KE, s. 159.  
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gång den platonism som kristendomen hjälpte till att tradera. Det är 
nämligen på basis av den platonska förståelsen av människans förmåga till 
en eidetisk insikt om naturens lagar som Galilei, under 1600-talet, kan 
formulera en rörelselära som inte längre har någon användning av erfaren-
heten – Galilei var, tillägger Patočka, ”som bekant en platoniker”.86 Kristen-
domen spelar dock, menar Patočka, en avgörande roll i denna historiska 
utveckling dels för att kristendomen på många sätt bevarade det platonska 
tankegodset, men också för att kristendomens ”värdesättande av det prak-
tiska livet i motsats till teori, möjliggör en integrering av den platonska 
’kontrollen’ över naturen in i praktiska kontexter och som därigenom ska-
par en i sanning effektiv kunskap som är teknologi och vetenskap i ett – den 
moderna naturvetenskapen”.87 Därigenom bidrar kristendomen också till 
framväxten av den politiska form som denna rationalitet tar, nämligen 
kapitalismen. Likt Max Weber framhåller Patočka därför att reformationens 
asketiska attityd till världen på olika sätt bidrar till den moderna kapitalis-
mens utveckling.88 Oaktat reformationens moralisk-politiska betydelse för 
kapitalismens framväxt är det dock tydligt att det som i först hand förenar 
vetenskapen och kapitalismen enligt Patočka är en delad förståelse av 
världen i objektiverade termer.89  

— 
86 KE, s. 160. Övers. mod.  
87 KE, s. 160. Övers. mod.  
88 För Webers analyser av relationen mellan reformationen och kapitalismen se: Max 
Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, övers. Agne Lundquist (Lund: 
Argos, 1978).  
89 Även om Patočkas förhållande till kristendomen är ambivalent, och även om han 
pendlar mellan en affirmation av dess otänkta potentialitet och en kritik av dess brott 
med det grekiska tänkandet, råder det inget tvivel om att han betraktar kristendomen 
som intimt sammanflätad med den rationalitet som både den moderna naturvetenska-
pen och kapitalismen ger upphov till. Kristendomens, och då särskilt protestantismens, 
asketiska världsfrånvändning leder nämligen till en syn på naturen i vilken människan 
förstås såsom separerad från den. Det är också på basis av denna distans från världen 
som protestantismen sammanflätas med den framväxande kapitalismens strävan efter 
att behärska och kontrollera naturen som en resurs. Detta är i sig inte en särskild 
uppseendeväckande position – han delar den som sagt med bland andra Max Weber – 
men det är något som allt som oftast tenderar att försvinna i receptionen av Patočkas 
relation till kristendomen. Derridas tolkning i Donner la mort är i det här avseendet 
symtomatisk då den på många sätt har gett upphov till denna debatt. Derrida går så långt 
som att hävda att det framförallt är Patočkas kristendom som skiljer honom från 
Heidegger och Levinas och att Patočka också skulle påkalla ”en messiansk eskatologi”. 
Av det som har sagts tidigare hoppas jag att det framgår att jag inte delar den här 
tolkningen. Det som man som läsare möter som en ambivalens i Patočkas texter, och 
inte minst i de Kätterska essäerna, förvandlas i Derridas tolkning till en oförblommerad 
affirmation av kristendomens potential. Derridas läsning är därtill begränsad då han i 
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Patočka förstår emellertid inte bara denna historiska utveckling i termer 
av framväxten av ett nytt slags rationalitet, utan även som en transforma-
tion eller, rättare sagt, som en perversion av den antika omsorgen om själen. 
Från 1500-talet och framåt ersätts nämligen omsorgen om själen med något 
som Patočka kallar för en ”omsorg om att ha, omsorgen om den yttre 
världen och dess behärskande”.90 Denna tanke finns förvisso latent ända 
från Demokritos och framåt i den västerländska historien, men det är först i 
och med den moderna vetenskapens utveckling och kapitalismens framväxt 
som den verkligen blir till en historisk faktor. Det som Patočka syftar på här 
rör det som han i andra texter talar om i termer av cartesianism. Från och 
med 1500-talet transformeras sanningen nämligen till visshet och till en 
visshet som har subjektet som sin transparenta och självtillräckliga grund. 
Därmed är kunskapen inte längre något som syftar till en kontinuerlig 
transformation av existensen, utan kunskapen blir – som Bacon under den 
här tiden formulerar det – till makt, till något som subjektet redan besitter. 
Omsorgen kretsar i denna mening kring det egna, kring subjektet och dess 
teoretiska såväl som konkreta egendom.91 Existensens grundlöshet neutrali-
seras och grundläggs annorlunda uttryckt av och i det moderna subjekts-
begreppet – i ett subjekt som tillägnar sig världen som sin både teoretiska 

 
huvudsak endast studerar de Kätterska essäerna och i synnerhet den femte essän ”Är den 
teknologiska civilisationen dekadent, och varför?”, därigenom misstar han sig också vad 
gäller hela problematiken kring orgiasmens mörker då denna tematik endast är begriplig 
mot bakgrund av det mörker och den frånvaro som enligt Patočka är konstitutiv för alla 
fenomen. Det mörker som står i centrum för den femte och sjätte av de Kätterska 
essäerna är nämligen inte bara en etisk problematik i Patočkas ögon, utan något som 
berör just den fenomenologiska skillnaden. För Derridas karakterisering av Patočkas 
tänkande som en ”messiansk eskatologi” se: Jacques Derrida, Donner la mort, s. 49. 
90 KE, s. 133.  
91 Här kan man också observera en ytterligare analogi mellan Patočkas förståelse av 
omsorgen om själen och det sätt på vilket Foucault behandlar frågan i sina föreläsningar. 
Både Patočka och Foucault noterar nämligen en liknande förvandling av omsorgen om 
själen under den tidiga moderniteten. Foucault kan i själva verket sägas tematisera denna 
förvandling på samma sätt, och utifrån samma perspektiv, som Patočka. I och med det 
som Foucault kallar för det ”cartesianska ögonblicket” förvandlas omsorgen om självet 
till en kunskap om självet – epimeleia heautou blir till gnothi seauton. Genom att Descar-
tes, som Foucault formulerar det, placerade ”själv-evidensen hos subjektets egen existens 
som själva källan för en tillgång till varat” förvandlades den antika devisen ”känn dig 
själv” till att bli det ursprungliga sätt på vilket vi kan nå kunskap. Den förvandlade 
annorlunda uttryckt devisen från att ha varit något som var oupplösligt förbundet med 
en praktik och omsorg om självet till att bli en omedelbar och otvivelaktig grund för all 
vidare kunskap. Omsorgen ”diskrediteras”, som Foucault uttrycker det, i detta cartesian-
ska ”ögonblick” och försvinner därigenom från den moderna filosofin. Se: Michel Fou-
cault, L’herméneutique du sujet (Paris: Éditions Gallimard, 2001), s. 24f.  
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och ekonomiska egendom. Den historiska linje som har sin upprinnelse i 
Demokritos tänkande når därmed sin fullbordan i och med att omsorgen 
om själen identifieras med en omsorg om det egna och med en kultivering 
av ”själens” (i)materiella egendom och makt. Att kunskapen blir till makt 
innebär emellertid inte bara att kunskapen blir till en makt och ett herra-
välde som subjektet har över naturen, utan på samma gång att kunskapen 
blir till verklig realpolitisk makt. Det är nämligen på basis av just denna 
rationalitet som Europas imperialistiska och kolonialistiska expansion 
enligt Patočka tar sin början. Detta utgör dock samtidigt början på Europas 
undergång och en början på den process som i kölvattnet av de två 
världskrigen slutligen leder fram till det som Patočka kallar för post-Europa.  

Patočkas analyser av Europa och post-Europa återfinns i en rad texter 
från 1970-talets början. Men även om det först är under den här tiden som 
Europa och dess undergång blir till en uttrycklig tematik i Patočkas för-
fattarskap finns den närvarande redan i tidigare texter. Detta gäller inte 
minst för essän ”Nadcivilisace a její vnitřní konflikt” (”Hypercivilisationen 
och dess interna konflikt”) från 1950-talets början.92 Här analyserar Patočka 
frågan om hur dagens civilisationer skiljer sig från tidigare former, men han 
gör det på ett sätt som också förebådar och hjälper till att förklara hans 
senare förståelse av Europas undergång. Det utmärkande draget för vad 
Patočka kallar för en hypercivilisation, som också utmärker modernitetens 
post-europeiska civilisationer, är att den lierar sig med en viss universell 
rationalitet. Varje civilisation strävar, menar Patočka, efter universalitet: det 
ligger i civilisationens själva logik att kontinuerligt sträva efter att göra den 
egna civilisationen, med dess värden och kultur, till den allenarådande 
civilisationen. Även om alla civilisationer har denna universalism som sitt 
mål är det bara den moderna hypercivilisationen som faktiskt kan förverk-
liga den just på grund av att denna civilisation, till skillnad från tidigare, 
uttryckligen lierar sig med den universella rationalitet som vetenskapen 
representerar. Denna hypercivilisation börjar sedan, på basis av sin nyfunna 
rationalitet, att intressera sig allt mer för de omedelbara medel med hjälp av 
vilka människor ska kunna kontrolleras och politiska förändringar ska 

— 
92 Den ordagranna översättningen av nadcivilisace vore ”övercivilisation”, vilket också 
skulle vara i linje med såväl den franska översättningen (surcivilisation) och den tyska 
(Überzivilisation). Problemet med en sådan översättning är emellertid att den antyder att 
denna civilisation skulle befinna sig ”över” andra civilisationer i en hierarkisk mening, 
vilket inte är fallet. Nad betyder visserligen över på tjeckiska, men det betyder också 
bortom, vilket är den betydelse som Patočka syftar på. Av den anledningen väljer jag 
översättningen ”hypercivilisation”.  



POLITIKENS OMSKAKNING 
 

248 

kunna genomföras. Denna sammansmältning av vetenskap, teknik och 
politik manifesterar sig som tydligast i kapitalismen enligt Patočka och, som 
han skriver, i dess försök att ”disciplinera arbetet och att reifiera samt 
banalisera världen”.93  

Dessa civilisationer vilar på en form av rationalitet som har tre huvud-
sakliga principer. De vilar till att börja med på vetenskapernas universalitet 
och på den universella metod som de har frambringat – detta är deras ”and-
liga” princip. I ett ekonomiskt avseende möjliggörs de av en världsmarknad 
som därigenom utgör den universella motparten till vetenskapens sannings-
anspråk. Slutligen vilar de på tanken om att hela världen, likt marknaden, 
också i ett samhälleligt avseende bör stöpas i samma universella form. 
Tillsammans bildar dessa tre aspekter (den filosofiska, den ekonomiska och 
den politiska) ”de principiella orienteringarna i en rörelse som, på alla plan, 
tenderar mot en absolut universalitet med en ihärdighet och kontinuitet 
som var okänd för de tidigare civilisationerna”.94 Det är också denna uni-
versalisering som leder till hypercivilisationens undergång. Rationaliteten 
som hypercivilisationen vilar på är visserligen universell, men dess väsen 
implicerar på samma gång något som Patočka kallar för en ”icke-totalitet” 
(netotálnost).95 Det som Patočka syftar på här är att dessa civilisationer endast 
kan förverkliga sig rumsligt på ett sådant sätt att deras universella och 
imperialistiska utbredning på samma gång omintetgör deras totala makt-
anspråk. Förverkligandet av det universella sker alltid ”på bekostnad av dess 
totalitet vad gäller herraväldet över livet”.96 Den kontinuerliga bristen på tota-
litet leder i denna mening till en outtröttlig strävan efter att kompensera 
bristen genom ett försök att integrera fler områden (i både en geografisk och 
abstrakt mening) under dess universella kontroll, samtidigt som det är just 
denna strävan som leder till att den gradvis förlorar den kontroll som den 
söker uppnå. Hypercivilisationen är alltså, som Émilie Tardivel har påpekat, 
på intet sätt ”en civilisation som är ontologiskt överlägsen andra civilisationer, 
utan en civilisation som anstränger sig för att kompensera sin brist genom att 
utsträcka sin rationalitet till alla domäner (ekonomi, politik, andlighet)”.97 
Civilisationen i fråga kännetecknas kort sagt av just den instrumentella ratio-
nalitet som enligt Patočka är symtomatisk för moderniteten.  

— 
93 Jan Patočka, ”Nadcivilisace a její vnitřní konflikt”, i Sebrané spisy I – Péče o duši I 
(Prag: Oikoymenh, 1996), s. 248.  
94 Ibid. 
95 Ibid., s. 253. 
96 Ibid. 
97 Émilie Tardivel, La liberté au principe – Essai sur la philosophie de Patočka, s. 247. 
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Även om Patočka inte uttryckligen förbinder dessa tidigare analyser med 
den senare frågan om Europa är det likväl tydligt att en liknande logik är i 
spel vad gäller hans förståelse av Europas undergång. När omsorgen om 
själen blir till en imperialistisk strävan efter ett allt större herravälde över 
världen och när denna omsorg lierar sig med vetenskapens universalitet är 
Europas undergång i denna mening redan undertecknad. I och genom dess 
universella strävan går Europa självt under i både en filosofisk och politisk 
mening. Europa sviker i en filosofisk mening omsorgen om själen samtidigt 
som det i en politisk mening spränger sina egna geopolitiska gränser, endast 
för att förvandlas till en post-europeisk och globaliserad värld. Detta inne-
bär samtidigt att det som Patočka betecknar som ”post-Europa” inte utgör 
någon negation av Europa, utan snarare dess utvidgning och fortsättning i 
en värld som på en global nivå kommer att utmärkas av just den rationella-
politiska ordning som kapitalismen representerar för Patočka. Europas 
undergång eller transformation sker emellertid på basis av dess eget ur-
sprung, på basis av en av de två ”vägar” som Europa alltsedan Grekland har 
vilat på, nämligen på basis av den väg som man dels återfinner i Demokritos 
skrifter, men också i den positiva och metafysiska form som platonismen 
tar i och med kristendomen. 

Europa har därigenom – i och genom det fullständiga sammanbrott som 
de två världskrigen innebar för kontinenten – nått sitt eget slut, det telos 
som fanns inskrivet i den europeiska rationalitetens universalitet från dess 
begynnelse har lett till dess egen undergång. Europas undergång är där-
igenom, som Patočka uttrycker det, synonym med ”dess generalisering”.98 
För Patočka är detta emellertid inte i och för sig självt något negativt, utan 
Europas undergång har, skriver han, ”en positiv mening” i det att den 
tvingar filosofin till en konfrontation med de kulturer som befinner sig 
utanför Europa.99 Även om Patočka inte sörjer det faktum att Europa efter 
sina två världskrig inte längre har samma herravälde över världen betraktar 
han med andra ord förlusten av den europeiska omsorgen om själen som 
något djupt problematiskt. Den här spänningen mellan Europas undergång 
i en geopolitisk mening och i en filosofisk-historisk mening är på många 
— 
98 Jan Patočka, ”L’époque posteuropéenne et ses problèmes spirituels”, s. 212. Ludger 
Hagedorn har i en intressant artikel beskrivit Patočkas förståelse av Europa just som en 
spänning mellan dess universalitet och dess generalisering (och därigenom dess under-
gång). Se: Ludger Hagedorn, ”Überzivilisation und Differenz: Jan Patočkas (Nach-)Euro-
pa”, i Über Zivilisation und Differenz – Beiträge zu einer politischen Phänomenologie 
Europas, red. Ludger Hagedorn & Michael Staudigl (Würzburg: Königshausen & Neu-
mann, 2008).   
99 Ibid. 
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sätt symtomatisk för Patočkas texter om Europa. Den visar nämligen på det 
faktum att Patočka, trots sina intyganden om motsatsen, talar om Europa i 
två olika betydelser: som en geopolitisk enhet och som en ideell enhet, som 
en kontinent och som en idé. Denna spänning leder också till att Patočkas 
historiefilosofi inte går att lösgöra från den eurocentrism som beledsagar 
den. Även om han inte visar någon nostalgi för Europas geopolitiska 
undergång ondgör han sig nämligen över förlusten av dess idé och denna 
idé, såsom den kommer till uttryck i omsorgen om själen, är universell och 
europeisk på en och samma gång. Den är universell i den bemärkelsen att 
den är sammanflätad med den mänskliga existensens historicitet och 
öppenhet, men europeisk i det att den uppstår, traderas, transformeras och 
slutligen går under inom ramen för Europa och dess reella historia. Den 
avgörande frågan i det här sammanhanget är därför om denna omsorg om 
själen går att lösgöra från dess europeiska historia, det vill säga om det är 
möjligt att återupptäcka omsorgen om själen i en post-europeisk tid utan att 
för den delen hemfalla åt en nostalgisk eurocentrism? Denna fråga kan 
emellertid besvaras först när hela Patočkas kritik av samtiden har tecknats 
då det endast är mot bakgrund av den kritiken som hans politiska ställ-
ningstaganden blir begripliga.  

Modernitetens förbländande upplysning 
Det som i det grekiska tänkandet utgjorde en balanserad spänning mellan 
ljus och mörker, mellan närvaro och frånvaro, och som sedan gradvis om-
kullkastades från och med kristendomen, perverteras helt och hållet under 
den post-europeiska moderniteten. Man sörjer inte längre för sin själ för att 
därigenom befinna sig på gränsen mellan ljus och mörker eller på den 
fenomenologiska skillnaden mellan framträdandet som sådant och fram-
trädelser, utan människan riktar nu all sin uppmärksamhet på att befästa 
sitt herravälde över naturen. Därigenom försvinner emellertid mörkret, 
grundlösheten, transcendensen och således även människans förmåga att 
närma sig något annat än givna och närvarande framträdelser – mörkret ger 
kort sagt vika för rationalitetens och upplysningens förbländande ljus. 
Frågan, som för första gången ställdes i det antika Grekland, om hur 
människan egentligen kan och bör bemöta sin egen ändliga grundlöshet 
kollapsar nu i ett tänkande för vilket frågan som sådan har blivit menings-
lös. Det är den här perversionen av omsorgen om själen som står i centrum 
för de två sista Kätterska essäerna, i vilka Patočkas kritik av moderniteten 
når sin kulmen.  
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Spänningen mellan ljus och mörker och mellan framträdande och 
undandragande elimineras med andra ord i den post-europeiska moderni-
teten till förmån för en rationalitet inom vilken det givna, det närvarande 
och det som framträder är det enda som ”är”. Allt det som inte ”är”, allt det 
som inte går att inordna under givenhetens och närvarons diktat, förpassas 
därigenom till historiens ruiner som metafysiska villfarelser. Enligt Patočka 
är emellertid varje sådant försök att utplåna den orgiastiska dimensionen 
från existensen dömt att misslyckas. Det är dömt att misslyckas eftersom 
den här spänningen är en outplånlig del av den mänskliga tillvaron. 
Orgiasmens negativitet har visserligen petrifierats och objektiverats i positiv 
form genom metafysikens historia, men i varje sådant försök att undfly 
negativiteten finns det ett överflöd som inte går att fastställa i närvarande 
form. Under moderniteten tar emellertid detta överflöd helt nya former. 
Den negativitet som i Platons tänkande hade tjänat som en ”barriär mot den 
orgiastiska ansvarslösheten” har nu, skriver Patočka, ”hamnat i vardaglig-
hetens tjänst”.100 Negativiteten som utgjorde själva utgångspunkten för den 
platonska idéläran och som instantierades som en närvarande storhet i och 
med den kristna förståelsen av gud blir i och med moderniteten förvandlad 
till ett riktmärke för sanningen förstådd som visshet. Frånvaron förstås nu 
som närvaro och som en närvaro utan några skuggor. Moderniteten utgör 
annorlunda uttryckt en tid inom vilken allting (oavsett om vi talar i poli-
tiska, ekonomiska eller filosofiska termer) förstås som positiv närvaro; en 
tid i vilken allt det som ”är” när-varar.  

Elimineringen av frånvaron och mörkret i den mänskliga existensen 
innebär på samma gång att människan reduceras till ett liv inom vilket den 
andra rörelsens arbete och dess ”vardaglighet” tar överhanden. Det är detta 
som Patočka syftar på i det tidigare citatet, när han riktar sin uppmärk-
samhet mot det paradoxala faktum att det som hos Platon, på basis av den 
negativitet som återfinns i chorismos, var en barriär mot ansvarslösheten nu 
skrivs in i vardagligheten. Det orgiastiskas excesser, dess överflöd, är nu inte 
längre något som går att särskilja från vardagens alienerande rörelse, utan 
de smälter samman på ett oskiljaktigt sätt. Detta är något som bland annat 
visar sig i det faktum att människan ”arrangerar fester till arbetets ära”; i det 
faktum att ”man organiserar vardagen och orgierna med samma hand” och 
att ”upphovsmannen till femårsplanerna på samma gång är upphovsman-

— 
100 KE, s. 161. 
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nen till orkestrerade skenrättegångar i en ny häxjakt”.101 Det orgiastiskas 
mörker försvinner med andra ord aldrig, utan det är ett överflöd som alltid 
och med nödvändighet kommer att finna nya utlopp om de gamla har 
täckts igen. Derrida konstaterar med rätta att Patočkas genealogiska för-
ståelse av historien har detta som sitt axiom, nämligen ”att historien aldrig 
utplånar det som den begraver: den behåller hemligheten hos det som den 
krypterar i sig själv, hemligheten i dess hemlighet”.102 Patočka kallar själv 
detta för ”det orgiastiskas hämnd”.103 De utlopp som står till buds för denna 
hämnd under 1900-talet är enligt Patočka kriget. De två världskrigen är i 
denna mening återkomsten av det orgiastiskas bortträngning: 

Kriget är på en och samma gång den industriella civilisationens största 
åtagande, både produkt och instrument för en total mobilisering (som Ernst 
Jünger med rätta såg), och ett frigörande av orgiastisk potential som inte 
kunde ha erbjudit en sådan extrem berusning av destruktion under några 
andra omständigheter.104   

Redan vid ”modernitetens gryning” under 1500- och 1600-talet, och i reli-
gionskrigen under dessa århundraden kan man enligt Patočka lägga märke 
till hur denna orgiastiska hämnd börjar ta skepnad. Den fortsätter sedan att 
manifestera sig i ”frigörelsekrigen” och de revolutionära kriserna under 
1800-talet, men förstärks, som Patočka uttrycker det, på grund av deras 
”vanligtvis grymma förtryckande”.105 Under 1800-talet ligger denna orgias-
— 
101 KE, s. 163. Övers. mod. Här syftar Patočka förstås på Stalin, men han syftar troligen 
också på de rättegångar som upphovsmannen till de tjeckoslovakiska femårsplanerna 
iscensatte, nämligen Gustáv Husák.  
102 Jacques Derrida, Donner la mort, s. 39.  
103 KE, s. 163. Denna tankefigur påminner dels om Freuds tanke om ”det bortträngdas 
återkomst”, och även om Batailles förståelse av ”den fördömda delen”. Patočka gjorde 
emellertid aldrig själv den här kopplingen till vare sig Freud eller Bataille. De få gånger 
han nämner Bataille kritiserar han honom för hans hegelianism och Freud omnämns 
också väldigt sällan i Patočkas verk. Det faktum att han använder begreppet bortträng-
ning (potlačeni) i det här sammanhanget tyder dock på att han åtminstone implicit hade 
Freud i åtanke. Närheten till Bataille kan kanske i slutändan förklaras på grundval av 
Patočkas och Batailles delvis gemensamma intresse för den franska sociologin. För 
Freuds analyser av bortträngningen se exempelvis: Sigmund Freud, Drömtydning, övers. 
John Landqvist & Mia Engvén (Stockholm: Natur och kultur, 2002), s. 238f. Batailles 
analyser av den fördömda delen återfinns bland annat i: Georges Bataille, Den fördömda 
delen, övers. Johan Öberg (Stockholm: Symposion, 1991).   
104 KE, s. 163. Övers. mod.  
105 Här syftar Patočka på Napoleonkrigen mellan 1809-1814 som slutligen ledde till 
Napoleons förlust 1814. 1813 utkämpades också en rad strider inom ramen för det som 
ofta kallas det ”Sjätte koalitionskriget” efter vilket Preussen återfick kontrollen över de 
delar av landet som Napoleon hade ockuperat. Dessa strider kallas ofta för Befreiungs-



6 - MODERNITETENS FÖRBLÄNDNING 

253 

tiska spänning latent för att i och med 1900-talet – som därigenom utgör 
1800-talets förborgade sanning för Patočka – bryta fram med full kraft. Det 
orgiastiskas hämnd gör sig emellertid inte bara kännbar som en ackumu-
lerad spänning under 1900-talet, utan dessutom som ett utlopp inom vilket 
det demoniska, som Patočka uttrycker det, ”kulminera[r] just under en 
tidsålder av maximal nykterhet och rationalitet”.106 Hela den industriella 
produktionsapparaten mobiliseras nu för krigets skull, och rationalitetens 
framstegstanke – ”1900-talets folkkyrka”, som Jünger kallade den – når sin 
nadir.107 Det orgiastiska springer med andra ord fram i en form som är tätt 
lierad med den rationella nykterhet som har gjort allt för att underkuva den, 
och därigenom leder den också till den industriella förödelse och det 
industriella dödande som endast kunde uppstå på basis av just denna 
rationalitet. Det orgiastiskas hämnd och återkomst stegras med andra ord 
just på basis av dess förtryck. Ju mer vetenskapen hävdar sig själv som den 
sanna relationen till det som är, ju mer den förfäktar att närvaron är varats 
enda form, och ju mer som ”de tidlösa traditionerna av att balansera det 
autentiska och det intagande sätts åt sidan och utdöms som orealistiska, 
otillförlitliga och fantastiska, desto grymmare kommer hämnden av det 
orgiastiskas glöd att vara”.108 Historien utplånar således aldrig, för att låna 
Derridas formulering, det som den begraver, utan den transponerar det och 
skjuter på så sätt endast upp det. Men när det bortträngda till slut manifes-
terar sig sker det i och genom en intensifiering, ett slags förräntning, av det 
vars existens den ”rationella” människan aldrig har velat kännas vid. 

Bortträngningen av den orgiastiska dimensionen kan också formuleras 
som ett undertryckande av den tredje rörelsen i existensen, ett under-
tryckande som leder till att den tredje rörelsens grundlösa frihet och trans-
cendens gradvis försvinner från existensen. Därigenom visar sig moder-
niteten också i ljuset av filosofins, historicitetens och politikens frånvaro – 
eller i ljuset av frånvaron av just den frånvaro och negativitet som utmärker 
dessa dimensioner.109 Den första och tvivelsutan viktigaste delen av denna 

 
kriege, det vill säga ”frigörelsekrig”. De ”revolutionära kriserna” syftar på den rad av 
revolutionära kriser eller ögonblick som ägde rum 1848 i Frankrike, Italien, Österrike 
och Preussen.   
106 KE, s. 163.  
107 Ernst Jünger, ”Die totale Mobilmachung”, i Sämtliche Werke 7 – Betrachtungen zur 
Zeit (Stuttgart: Klett-Cotta, 2002), s. 123 
108 KE, s. 162. Övers. mod.  
109 I receptionen av de Kätterska essäerna kan man också lägga märke till att just den 
filosofiska eller fenomenologiska aspekten av denna kritik av moderniteten allt som 
oftast försvinner till förmån för en mer renodlat etisk eller politisk läsning. Patočkas 
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kritik står att finna i Patočkas förståelse av den fenomenologiska skillnaden 
och i hans beskrivningar av de sätt på vilka moderniteten har utraderat den. 
Människans förmåga att transcendera det givna till förmån för världen i 
dess helhet, människans konstitutiva negativitet, är för Patočka själva 
möjlighetsbetingelsen för existensens avtäckande av världen. Det är i och 
genom spänningen mellan framträdande och undandragande, på gränsen 
mellan ljus och mörker, som framträdelser kan visa sig för människan. Men 
under moderniteten är allt det som människan avtäcker, skriver Patočka, 
direkt bemäktigat ”av vardagen och av en uppfattning om det varande som 
något i princip redan avslöjat och klart, en uppfattning som i ett slag för-
vandlar dagens hemlighet till allmänt skvaller och till morgondagens trivia-
litet”.110 Världen har helt enkelt slutat att vara ett problem för människan 
”när allt varande i sin beräkneliga meningslöshet ligger i öppen dag”.111 Vi 
erfar med andra ord inte längre världen annat än som ett kvantitativt 
konglomerat av ting. Världen är inte längre den problematiska helhet som 
drabbar människan. Den ger sig inte längre till känna som den rörelse i och 
genom vilken fenomenen träder ut ur dunklet och in i öppenheten som den 
var vid filosofins grekiska begynnelse, utan endast som en ansamling 
omedelbara och självklara framträdelser av ting. Detta innebär emellertid på 
samma gång att människan, som vi såg i det föregående kapitlet, gradvis blir 
världslös – att hon inte längre erfar sig såsom världslig, utan som distan-
serad från världen.  

På den här punkten är också Patočkas närhet till Heideggers förståelse av 
teknikens väsen otvetydig. I föreläsningen ”Die Gefahren der Technisierung 
in der Wissenschaft bei Edmund Husserl und das Wesen der Technik als 
Gefahr bei Martin Heidegger” som Patočka höll vid den filosofiska världs-
kongressen i Varna ett par år innan publiceringen av de Kätterska essäerna, 
konstaterar han att det är just undandragandets frånvaro som utgör den 
största faran med tekniken. När allting avtäcks som tekniskt, som ett objekt 

 
insisterande på att moderniteten utmärks av en utveckling i och genom vilken fram-
trädandet som sådant, den frånvaro som skänker varje närvaro dess mening, genom-
gående har undertryckts tematiseras nämligen sällan i receptionen av Patočkas verk. 
Därigenom förbiser man ett av de allra viktigaste momenten i hans kritik och just den 
fråga som förbinder hans politiska analyser i de Kätterska essäerna med den a-subjektiva 
fenomenologin. För kommentatorer som helt eller delvis bortser från denna aspekt se: 
Marc Crépon, ”La guerre continue: Note sur le sens du monde et la pensée de la mort”, i 
Jan Patočka and the European Heritage (Bukarest: Humanitas, 2007) och Alexandra 
Laignel-Lavastine, L’Esprit de la dissidence.  
110 KE, s. 164.  
111 KE, s. 165.  
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som står till förfogande för människans kontroll, avtäcks världen på ett 
sådant sätt att avtäckandet självt ”sluter sig för allt som påstår sig transcen-
dera dess sfär”: 

Och just däri ligger dess fara. Avtäckandet som är förhärskande i teknikens 
väsen förlorar med nödvändighet avtäckandet självt ur sikte, på ett sådant 
sätt att sanningens väsentliga kärna blir förtäckt på ett obekant sätt och att 
människans tillträde till vad hon själv är stängs för henne – ett vara som är 
kapabelt att stå i en ursprunglig relation till sanningen.112  

Faran kan således sägas vara tvåfaldig. Å ena sidan förtäcks avtäckandet av 
det tekniska avtäckandet självt, vilket innebär att framträdandets rörelse 
petrifieras till närvarons form. Detta leder i sin tur till en form av natura-
lism eller positivistisk objektivism i vilken endast framträdelsernas omedel-
bara givenhet hålls för sann. Å andra sidan innebär den här utvecklingen att 
den mänskliga existensen inte längre förstås såsom världslig, det vill säga 
utifrån dess ursprungliga relation till just den rörelse av skillnad som 
tekniken har täckt över. Det är också just denna förvandling av sanningen 
från att ha varit en sanning om framträdelsernas rörelse mot framträdande 
till en sanning om givna och orörliga framträdelser som enligt Patočka 
möjliggör det moderna subjektbegreppet. Existensen förstås nämligen inte 
längre såsom världslig, eller som en rörelse i och med världens rörelse, utan 
som ett världslöst subjekt som är ställt framför, och separerat från, en 
ansamling objekt.113 Detta har naturligtvis, tillägger Patočka, inte bara fört 
med sig negativa konsekvenser, utan också positiva följder. Människan har 
under moderniteten för första gången blivit till en universell varelse som 
kan överblicka världen och som därigenom också kan manipulera den till 

— 
112 DT, s. 335. I det som följer kommer jag i brödtexten att hänvisa till denna text som 
”Varnaföreläsningen”.  
113 I essän ”Duchovní základy života v naší době” (”De andliga grundvalarna i vår era”), 
från 1969, beskriver Patočka relationen mellan objektivism och subjektivism närmare 
genom att inskärpa att den moderna vetenskapen och tekniken förutsätter en specifik 
subjektivitet. För att kunna studera, analysera och i slutändan manipulera världen som 
en ansamling objekt, måste subjektet på vilket vetenskapen vilar vara en orubblig grund 
för erfarenheten. Subjektet strävar sedan efter att bekräfta sig självt som ett orubbligt och 
självsäkert fundament i en värld som inte längre har någon autonomi, utan som ”är ren 
och enkel instrumentalitet, ett magasin av effektivitet”. Subjektet bekräftar annorlunda 
uttryckt kontinuerligt sin ställning gentemot världen då världen endast förstås som något 
som står till förfogande för människan. I denna mening är upptäckten av världen som kraft 
enligt Patočka ”på samma gång ett korrelat till begreppet om anden som absolut och fri, det 
vill säga som självinnesluten och all-omfattande”. Jan Patočka, ”Duchovní základy života 
v naší době”, i Sebrané spisy II – Péče o duši II (Prag: Oikoymenh, 1999), s. 17. 
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att tjäna hennes egen strävan efter att exempelvis uppnå en högre livsstan-
dard. Men därigenom bortser man, skriver Patočka med ett begrepp lånat 
från Heideggers förståelse av tekniken som Gestell, från att människan nu 
själv är be-ställd likt den natur som hon gör sitt yttersta för att behärska.114  

I de Kätterska essäerna beskriver Patočka samma tankegång, men utifrån 
begreppet kraft. När människan har förlorat sin relation till världen i dess 
helhet blir hon reducerad till att vara en kraft bland andra, även om män-
niskan nu visar sig vara en av de mäktigaste av dessa krafter. Ingenting ”är” 
längre om det inte fungerar, om det inte är en ackumulering och en uttöm-
ning av potentialitet, medan all annan realitet går förlorad. I och genom 
människans oupphörliga försök att kontrollera naturen blir det med andra 
ord tydligt att människan själv blir till en kraft som kan kontrolleras. Detta 
begär efter en allt större kontroll leder alltså inte till någon autonomi eller 
frihet, utan tvärtom till att även människan och den mänskliga kraften 
förvandlas till något som kan kontrolleras. Vi har redan rört vid detta 
fenomen i Patočkas förståelse av Aristoteles, men nu kan vi till fullo se 
vilken politisk och filosofisk betydelse som frågan om rörelse har i Patočkas 
tänkande. Det är nämligen mot bakgrund av den här metafysiska förståel-
sen av kraft, som har sin upprinnelse hos Galilei, men som finner sin full-
bordan i den post-europeiska modernitetens vetenskap och politik, som 
Patočkas insisterande på nödvändigheten av att finna en ny förståelse av 
rörelse får sin fulla mening. Det som står på spel är frågan om hur man 
överhuvudtaget ska förstå förändring och blivande bortom kraftens meta-
fysik. För Patočka handlar den här frågan i slutändan om den negativitet 
som han dels återfinner i Aristoteles rörelsebegrepp i termer av en dyna-
misk rastlöshet, men som han också lokaliserar till världens rörelse mellan 
ljus och mörker. Problemet är att det är just denna negativitet som tekniken 
har förställt. Den har utraderat all transcendens från existensen och genom 
— 
114 DT, s. 334. För Heidegger innebär teknikens väsen det sätt på vilket varat avtäcks 
under moderniteten. Tekniken är, skriver Heidegger i essän ”Teknikens väsen”, inte 
”blott och bart ett medel”, utan ”ett sätt att avtäcka på”. Denna tekniska avtäckning av 
varat är för Heidegger ett avtäckande i och genom vilket varanden ”ställs” till förfogande 
för människan. Heidegger beskriver detta ställande som följer: ”Överallt är detta ställan-
de inställt på att på stället stå till förfogande, och närmare bestämt att be-stå för att självt 
kunna vara beställbart för fortsatt beställande”. Samlingsbegreppet för detta slags av-
täckande av varat såsom ett bestånd för människans förfogande kallar Heidegger för 
stället (das Gestell). För Heideggers analys av teknikens väsen och stället se: Martin 
Heidegger, ”Teknikens väsen”, övers. Richard Matz, i Teknikens väsen och andra uppsat-
ser (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1974). Tematiken finns också närvarande i de så kal-
lade Bremenkonferenserna. Se: Martin Heidegger, Bremer und Freiburger Vorträge, i GA 
79 (Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1994). 
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sitt avtäckande av framträdelser som kraft har den också förtäckt den 
frånvaro som är konstitutiv för alla framträdelser. Frånvaron och undan-
dragandet är dock inte bara förtäckt, utan kraften manifesterar sig, som 
Patočka uttrycker det, som ”Varats högsta doldhet, som – i likhet med det 
saknade brevet i en känd berättelse av Edgar Allan Poe – är säkrast där den 
utlämnar sig åt allas blickar, som det varandes allt”.115 I de Kätterska essäer-
na uttrycker sig Patočka ofta med en heideggeriansk vokabulär, men det 
som han under den här tiden talar om i termer av vara är just världen i dess 
helhet. Kraften är alltså den ”högsta fördoldheten” av världen själv, den 
döljer och täcker över det som närvarar genom sin frånvaro i varje fram-
trädelse. Det som döljs under moderniteten är alltså inte ett specifikt varan-
de eller en specifik framträdelse, utan just den frånvaro som är konstitutiv 
för all närvaro. Moderniteten utmärks i denna mening av en frånvaro av 
frånvaro, av ett förbländande ljus som utestänger allt mörker.  

Dagens krig och politikens frånvaro 
Denna utestängning av mörkret visar sig emellertid inte bara i fenomenolo-
giska termer som en frånvaro av den frånvaro som ger varje fenomen dess 
mening, utan också, och på basis av den ”ontiska närhet” som har diskute-
rats tidigare, som en förlust av det mörker som existensens ändlighet inne-
bär. Ljusets herravälde visar sig alltså på samma gång vara dagens och livets 
herravälde över dödens natt. Den här omkullkastningen av ljus och mörker 
och av liv och död gav sig enligt Patočka till känna på ett tydligt sätt i 1900-
talets två världskrig. 

För Patočka utgör det första världskriget den mest avgörande händelsen i 
1900-talets historia och bestämmer också över hela århundradets karaktär. 
Det demonstrerade nämligen att det endast är kriget som är ett tillräckligt 
utlopp för den uppdämda orgiastiska energi som hade ackumulerats under 
tidigare århundraden. Kriget, den akuta konfrontationen, är, skriver Pa-
točka, ”det mest intensiva sättet för en snabb utlösning av ackumulerade 
krafter”.116 Konflikten är det instrument genom vilket kraftens orgiastiska 
potentialitet kan bryta fram och förverkligas. Detta gäller även för de 
människor vilkas liv står på spel i konflikten: de är endast kraftens instru-
ment. Detta är, precis som Patočka redan i den tidiga artikeln ”Liv i ideo-
logi, liv i idén” hade konstaterat, något som är utmärkande för ideologier 

— 
115 KE, s. 166. Övers. mod.  
116 KE, s. 174. 
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eftersom de tenderar att förminska varje människoliv i relation till de mål 
som ideologin statuerar. Men medan han tidigare betraktade detta utifrån 
specifika ideologier, såsom exempelvis fascismen, betraktar han det nu, 
utifrån den uppgivenhet som genomsyrar de Kätterska essäerna, som något 
som utmärker den post-europeiska moderniteten i dess helhet – som 
modernitetens egna ”rationella” ideologi.  

Det första världskriget utgjorde alltså en första manifestation av den 
uppdämda energi eller kraft som de tidigare århundradena hade försökt 
tränga undan – det utgjorde utloppet för det orgiastiskas hämnd.117 Detta 
försök att tränga undan existensens mörker ger sig enligt Patočka också till 
känna i de olika försöken att tolka krigets orsaker. Det som förenar alla 
försök att förstå och tolka krigets mening och orsaker är att de alla ”när-
made sig kriget utifrån fredens, dagens och livets perspektiv på ett sätt som 
exkluderade dess mörka och nattliga sida”.118 Utifrån detta perspektiv är 
kriget på sin höjd en hälsosam omskakning som hindrar oss från att bli 
sklerotiska och från att helt och hållet uppgå i vardagens rutiner. Kriget är 
om något endast ett medel för fred. Det är, som H. G. Wells en gång 
uttryckte det, ”ett krig för att få slut på alla krig”.119 Men dessa idéer stam-
mar, som Patočka uttrycker det, från 1800-talet och visar sig därför vara helt 
oförmögna att greppa 1900-talets särart. De kan på sin höjd förklara vissa av 
det första världskrigets bakomliggande orsaker, men de kan inte närma sig 
vad som egentligen står på spel under 1900-talet, ”nattens, krigets och 
dödens århundrade”.120 Problemet är nämligen att krigets mörker under 
1900-talet hela tiden maskerar sig som fred och liv. Det är genom att befästa 
livets obestridliga värde som ”dagens krafter” förmår härska över den män-
skliga existensen. De gör detta genom att kontinuerligt hota livet, genom att 
ständigt hota livet med döden. Från dagens perspektiv är livet nämligen det 
högsta värdet för alla individer. För ”dagens krafter” existerar döden emel-
lertid inte, utan är endast ett opersonligt och statistiskt värde – döden är 
endast en förbrukning av kraft. När livet på det här sättet förstås såsom 

— 
117 I Patočkas ögon var detta något som redan Nietzsche förutsåg i de olycksbådande 
rader i vilka han beskriver den europeiska kulturens framåtskridande mot sitt eget slut: 
”Sedan en tid tillbaka har hela vår europeiska kultur rört sig mot en katastrof med en 
smärtfylld spänning som växer från årtionde till årtionde: obeveklig, våldsam, besin-
ningslös, likt en flod som vill nå sitt utlopp, som inte längre reflekterar, som är rädd för 
att reflektera”. Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1887–1889, KSA XIII (Ber-
lin: Walter de Gruyter, 1999), s. 189.  
118 KE, s. 169-170. Övers. mod.  
119 Herbert George Wells, The War that will End War (London: F. & C. Palmer, 1914).  
120 KE, s. 170. 
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avskilt från döden och när döden endast är livets antites kan kriget uppträda 
som stående i livets tjänst. Döden är aldrig min död, utan endast en siffra i 
en statistisk, endast ett moment i det krig som förment har till syfte att 
uppnå fred och att därigenom skydda livet från döden. Under 1900-talet är 
således döden frånvarande fastän den är närvarande överallt: den kan 
mobiliseras och instrumentaliseras till att stå i livets tjänst just på grund av 
att den har separerats från livet. Omkullkastningen av relationen mellan ljus 
och mörker visar sig med andra ord också som en omkullkastning av rela-
tionen mellan liv och död. I en tid då ljuset och rationaliteten är allt, och allt 
som ”är” är ljus, blir döden i denna mening reducerad till liv. Den fenome-
nologiska skillnaden försvinner på samma gång som existensens gränser 
utraderas till förmån för den dåliga oändlighet som återfinns i vardag-
lighetens och den andra rörelsens repetitioner. Mänskligheten förbländas 
kort sagt av ljuset så till den grad att hon fjättras vid kriget och vid döden: 

Mänskligheten håller på att bli till ett offer för det krig som redan har sjö-
satts, det vill säga för freden och för dagen. Freden och dagen förlitar sig på 
döden som ett medel för den maximala mänskliga ofriheten, som bojor som 
människor vägrar att se, men som är närvarande som vis a tergo, som 
skräcken som till och med driver människor in i elden – döden fjättrar män-
niskor vid livet och gör dem manipulerbara.121   

Den här ”logiken” upphör dock inte vid det andra världskrigets slut. För 
Patočka tog nämligen det andra världskriget egentligen aldrig slut, utan 
muterades istället till att bli till ”något som inte såg ut som krig och inte 
heller som fred”.122 Här syftar Patočka förstås på det kalla kriget och på det 
som enligt honom är en fortsättning på världskrigen i form av en pyrande 
fred.123 Även om den sjätte Kätterska essän i huvudsak uppehåller sig vid de 
två världskrigen är det alltså något mer omfattande som står på spel i 
Patočkas analyser. Det handlar inte i första hand om att beskriva det sätt på 
vilket världskrigen utgjorde en omkullkastning av krig och fred, utan att, 
som James Dodd har noterat, analysera en tid i vilken ”det mänskliga till-

— 
121 KE, s. 183. Övers. mod.  
122 KE, s. 169.  
123 Här kan man också tillägga att denna syn på 1900-talets krigiska historia är något som 
man också återfinner hos historiker som exempelvis Eric Hobsbawm. Hobsbawm kallar 
1900-talet för ”det korta århundradet” och förstår det såsom strukturerat av världskrigen 
och av det efterföljande kalla kriget. ”Det korta århundradet” börjar därför, menar Hobs-
bawm, 1914 och slutar i och med det kalla krigets slut 1991. Se: Eric Hobsbawm, The Age 
of Extremes – The Short Twentieth Century 1914–1991 (London: Abacus, 1994).  
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ståndet har blivit till ett permanent krig”.124 När den totala mobiliseringen 
övergår till en demobilisering uppstår nämligen frågan, som Patočka 
uttrycker det, ”om denna avveckling innebär verklig demobilisering eller 
tvärtom ett krig som etableras som permanent genom ’fredliga’ medel”?125 I 
sina arbetsanteckningar till de Kätterska essäerna insisterar Patočka på att 
det är just detta som skedde i och med Sovjetunionens ockupation av 
Tjeckoslovakien 1968. Sovjetunionens ockupation var, skriver han, ”det 
perfekta exemplet på krig i fredstid”.126 Den mänskliga tillvaron genomsyras 
med andra ord av krig under 1900-talet, men av ett krig som hela tiden 
uppträder i fredens och rationalitetens tecken. All mening är dikterad av 
livet och av den objektivering som beledsagar rationalitetens ljus. Denna 
livets mening visar sig bland annat, skriver Patočka, i begrepp och tanke-
figurer såsom ”faderland och nation, framsteg, arbetsrätt, det klasslösa sam-
hället (det vill säga ett samhälle utan antagonism, utan misstag i produk-
tionen och med den högsta produktiviteteten och med ett minimum av 
tryck)”.127 Livets och ljusets rationalitet innebär i denna mening på samma 
gång ett försök till att utplåna den tragiska grundlöshet som utmärker såväl 
den mänskliga existensen som politiken. Men det rationella och harmoniska 
samhälle som tjänar som politiskt ideal för denna rationalitet är i själva ver-
ket ett totaliserat samhälle. Det är ett samhälle inom vilket alla skillnader 
och konflikter har utraderats i en förment ”fredlig” konsensus om det obe-
stridliga värde som den ekonomiska rationalitetens löfte om outsinlig till-
växt representerar. 

Även om Sovjetunionens politik under 1900-talets andra hälft, tillsam-
mans med dess propaganda för fred och arbete, ofta står i centrum för 
Patočkas analyser i de Kätterska essäerna – inte minst på grund av hans 
egen prekära situation i Tjeckoslovakien under den här tiden – vore det 
likväl förhastat att begränsa Patočkas kritik till den.128 Patočka är dessutom 
— 
124 James Dodd, ”Philosophy in Dark Times: An Essay on Jan Patočka’s Philosophy of 
History”, i The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy vol. 
XIV, red. Ludger Hagedorn & James Dodd (London: Routledge, 2015), s. 81. 
125 KE, ss. 182-183.  
126 Jan Patočka, ”Cesta k vybřednutí z války”, s. 494.  
127 Jan Patočka, ”[Koncept eseje] ’Války 20. Století a 20 století jako válka’”, i Sebrané spisy 
III – Péče o duši III (Prag: Oikoymenh, 2002), s. 495.  
128 Detta är heller inte något som endast utmärker Patočkas kritik av moderniteten, utan 
det är något som man återfinner hos en rad tjeckoslovakiska intellektuella från den här 
tiden. För Havel var exempelvis den kritik som Charta 77 framförde på intet sätt begrän-
sad till den politiska situationen i Tjeckoslovakien, utan något som i lika hög grad rik-
tade sig mot de västerländska demokratierna. Det var inte av en slump som Havel på-
talade en ”existentiell revolution” snarare än en politisk. Detta gäller också för Karel 
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själv väldigt tydlig på den här punkten. Den reifiering och objektivering av 
människa, samhälle och natur som sker under moderniteten är något som 
överskrider de ideologiska gränserna. Både socialismen och liberalismen 
förstår nämligen den mänskliga existensen i objektiva termer. Individualis-
men och kollektivismen är två sidor av samma ekonomiska rationalitet. 
Antingen förstås människor som atomära individer som är förenade av den 
kollektiva individualism som de alla härrör från, en form av individualism 
som enligt Patočka endast kretsar kring de roller individerna spelar i sam-
hället. Eller så förstås de som en homogen enhet, som ett kollektiv, som 
endast förenas av en viss objektiv förståelse av människan, nämligen utifrån 
en objektivering av människan till arbetskraft. Liberalismen visar sig på så 
vis vara en objektivering av människan till en viss roll, oavsett om det hand-
lar om en yrkesroll eller om en social roll, medan socialismen endast kan 
närma sig frågan om kollektivet utifrån ett lika objektiverat synsätt. Den 
verkliga frågan rörande existensen är därför inte en fråga som kan avgöras 
av vare sig liberalismen eller socialismen, av demokratin eller totalitarismen 
då alla ”med sina djupa skillnader i lika hög grad förbiser allt som varken är 
objektivt eller en roll”.129  

Denna reifiering av människan stammar i slutändan från det faktum att 
den mänskliga existensen under moderniteten allt mer har kommit att 
reduceras till den andra rörelsen i existensen, till sitt arbete. Patočkas diag-
nos av samtiden liknar i denna mening den som Arendt tillhandahåller i 
Människans villkor. Ett av modernitetens utmärkande drag är nämligen att 
människan uteslutande förstås som animal laborans, som det arbetande 
djuret.130 För Patočka innebär detta emellertid på samma gång att män-
niskans frihet, den tredje rörelsens transcendens, gradvis försvinner och att 
vår framtid i en allt högre grad endast är nuets repetitioner i en dålig oänd-
lighet – att existensen huvudsakligen temporaliseras utifrån nuet. Vi har 
redan rört vid några av konsekvenserna detta för med sig vad gäller den 
fenomenologiska frågan om världen i dess helhet, men i och med att den 
tredje rörelsens grundlösa frihet utmärker historiciteten och politiken i lika 
hög grad som filosofin får dess försvinnande också konsekvenser för dessa 
domäner i den mänskliga existensen. Till att börja med har människan 

 
Kosík som i olika artiklar på 1960- och 70-talet riktade frän kritik mot såväl den tjecko-
slovakiska regimen som mot de liberala staterna i väst. För detta se: Karel Kosík, The 
Crisis of Modernity – Essays and Observations from the 1968 era, red. James H. Satter-
white (Lanham: Rowman & Littlefield, 1995).  
129 KE, s. 164. Övers. mod.   
130 Se: Hannah Arendt, Människans villkor, s. 410ff.  
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under moderniteten förlorat sin relation till historien. Existensens histo-
ricitet innebär nämligen en öppenhet för det omskakande, och en öppenhet 
som endast kan komma till stånd genom existensens uttryckliga relation till 
sin framtid. I en tid när människan allt mer reduceras till sin roll på arbets-
platsen, till arbetets alienerande och centripetala narcissism, är emellertid 
framtiden inte längre ett brott, utan endast en tröttsam fortsättning på nuet. 
Moderniteten måste snarast beskrivas såsom förhistorisk och liknar därige-
nom den mytologiska förståelsen av världen.131 Inte för att moderniteten 
skulle vara mytologisk i en religiös bemärkelse, utan för att den, likt den 
mytologiska tiden, är en tidsålder där ”svaren föregår frågorna”, där den 
moderna människan i sin tilltro till förnuftet har skapat sig en egen mytologi. 
Det specifika med denna mytologi är att den lever i tron på att dess egen 
rationalitet är fri från just all mytologi, vilket, som även Georges Bataille har 
noterat, ”också är en myt: den kallaste, renaste, den enda sanna myten”.132  

Under moderniteten har historien kort sagt blivit till något självklart och 
till något förflutet som människan kan återvända till likt en reservoar av 
fastställd mening. Nicholas de Warren har beskrivit detta som en ”inver-
terad bild av den förhistoriska existensen”.133 Den är inverterad eftersom det 
inte längre är gud eller gudarna som står i centrum för människans myto-
logiska världsuppfattning, utan människan själv. Subjektet har annorlunda 
uttryckt blivit till meningens självklara garant och källa på ett sådant sätt att 
— 
131 Kritiken av modernitetens historielöshet är också en kritik som man återfinner i 
Havels skrifter. 1975 skriver exempelvis Havel ett offentligt brev till Tjeckoslovakiens då-
varande president Gustáv Husák i vilket han bland annat ondgör sig över det tjecko-
slovakiska samhällets ”förhistoriska nivå”. Havel skriver: ”Även i vårt land känns det 
som om det sedan en viss tid tillbaka inte finns någon historia: sakta men säkert förlorar 
vi tidsbegreppet – vi glömmer vad som hände när, vad som över huvud taget har hänt – 
och i det stora hela tycker vi också att det gör detsamma. Det unika, och alltså även kon-
tinuiteten, håller på att försvinna från skeendet, allt flyter ihop till en enda grå bild av 
ständigt samma kretslopp: vi säger att ’ingenting händer’. Den dödande ordningen har 
införts även här: skeendet är perfekt organiserat och följaktligen totalt livlöst. Den för-
lorade känslan av tidsföljd på den samhälleliga nivån drabbar med nödvändighet också 
privatlivet: när det samhälleliga skeendets historia inte finns som bakgrund och den 
enskilda individen och hans personliga historia inte kan placeras in i detta större sam-
manhang, deklinerar privatlivet till en förhistorisk nivå, där tiden ges sin rytm enbart av 
sådana händelser som födslar, bröllop eller död”. Det är mycket möjligt att inspirationen 
bakom denna tankegång hos Havel kommer från Patočka, men han uppger inga sådana 
referenser i denna text. Se: Václav Havel, ”Öppet brev”, övers. Karin Mossdal, i En dåre i 
Prag – Brev, tal, texter 1975–1980 (Stockholm: Symposion, 1990), s. 47.  
132 Georges Bataille, ”L’absence de mythe”, i Œuvres complètes XI – Articles 1944–1949 
(Paris: Gallimard, 1988), s. 236. 
133 Nicholas de Warren, ”He Who Saw the Deep – The Epic of Gilgamesh in Patočka’s 
Philosophy of History”, i Thinking after Europe, s. 140.  
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meningens problematicitet på samma gång har gått förlorad. Därigenom 
försvinner emellertid även historien eftersom ”historiens problem”, moder-
nitetens många intyganden till trots, ”inte kan lösas”, utan, som Patočka ut-
trycker det, ”måste förbli ett problem”.134  

Den här kritiken av modernitetens historielöshet tillåter oss också att 
precisera några av Patočkas tidigare analyser. Om moderniteten är historie-
lös innebär detta nämligen att det som Patočka karakteriserar som ohis-
toriskt eller förhistoriskt, exempelvis vissa tidigare civilisationer och kul-
turer, även gäller för vår post-europeiska samtid. Detta innebär inte att pro-
blemen med Patočkas eurocentriska förståelse av dessa tidigare civilisa-
tioner försvinner, men det innebär att hans historiefilosofi framträder i ett 
delvis annorlunda ljus. Existensens historicitet är nämligen inte något som 
uppkommer vid ett visst historiskt ögonblick och som sedan består, utan är 
tvärtom något som existensen hela tiden riskerar att förlora. Relationen 
mellan den ohistoriska, den förhistoriska och den historiska dimensionen 
av den mänskliga existensen är i denna mening en spänning som aldrig 
försvinner – även om Patočka själv tycks ha glömt bort det i vissa av sina 
mest eurocentriska passager. Samtidigt är Patočka tydlig med att den 
samtida historielösheten på många sätt är allvarligare än den som utmärkte 
förhistoriska civilisationer. Även om frihetens framtidslighet underordna-
des arbetets cykler i dessa civilisationer, hade människan, även om det sked-
de på ett otematiskt sätt, fortfarande en relation till världen i dess helhet. 
Dessa världar, skriver Patočka, ”hur primitiva de än kan synas vara, håller 
något levande som vi i dag konstant bekämpar genom att transformera till 
närvaro”.135 I ritualer, danser, ceremonier, initiationsriter och offer relaterar 
människan nämligen ”inte till partikulära ting”, utan ”till helheten av alla 
möjligheter genom vilken världen tilltalar henne”.136 Det är just denna 
helhet som har gått förlorad i dag på ett sådant sätt att människan har blivit 
både historie- och världslös. Europa har visserligen en särprägel i relation 

— 
134 KE, s. 167. Övers. mod. Françoise Dastur har i en intressant artikel påpekat att detta 
kanske utgör det tydligaste ”kätteriet” i de Kätterska essäerna. Till skillnad från såväl en 
materialistisk som en rationalistisk historieuppfattning understryker nämligen Patočka, 
genom denna tanke om historiens med nödvändighet olösta problem, att historien aldrig 
kan nå något triumfatoriskt slut. Se: Françoise Dastur, ”Réflexions sur la ’phénoméno-
logie de l’histoire’”, i Jan Patočka and the European Heritage, Studia Phaenomenologica, 
vol. XII 2007 (Bukarest: Humanitas, 2007), s. 222. 
135 Jan Patočka, ”Die Selbstbesinnung Europas”, s. 257.   
136 Jan Patočka, ”Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích”, i Sebrané spisy 
IV – Umění a čas I (Prag: Oikoymenh, 2004), s. 462. 
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till andra traditioner, men denna egenart innebär alltså på intet sätt, som 
Patočka uttrycker det, någon supremati.137   

Den här utarmningen av historien under moderniteten genljuder dess-
utom i den parallella utveckling som drabbar politiken. I en tid när arbetet 
är samhällets utmärkande drag utraderas nämligen politiken i samma ut-
sträckning som historien. Ett samhälle utan frihet eller ett samhälle inom 
vilket friheten allt mer har kommit att handla om friheten att ”välja vilken 
roll som passar oss” är inte längre en politik värd namnet. Utifrån Patočkas 
sena skrifter måste detta beskrivas just som en frånvaro av politik eller som 
politikens frånvaro. För Patočka är nämligen politiken alltid och med nöd-
vändighet kongenial med människans förmåga till frigörelse. Det är också 
just vad gäller frågan om frigörelse som dagens samhällen gör sig gällande 
såsom apolitiska. Politiken försvinner visserligen inte helt, men koloniseras 
allt mer av en ekonomisk rationalitet och byråkratisk förvaltning för vilken 
allting bestäms och värderas utifrån samma reifierade mallar medan frågan 
om en frigörelse från det givnas ramverk, en frigörelse från detta slags sam-
hälle, allt mer sällan förmår ställas. Därigenom försvinner emellertid också 
politikens grundlöshet till förmån för en politik vars grund återfinns i när-
varons objektiverande temporalitet. Framtiden, det politiska livets tempora-
litet, har, konstaterar Patočka, konverterats till närvaro på ett sådant sätt att 
vi nu ”uteslutande lever i nuet”.138 Existensens möjligheter temporaliseras 
annorlunda uttryckt utifrån det aktuella, av det som redan är givet medan 
en frigörelse från de redan givna möjligheterna, politikens själva grund-
löshet, försvinner. Samtidigt erfar vi, fortsätter Patočka, ”behovet av ett nytt 
’framför’”, behovet av en ny framtid som förmår utstaka en riktning bort 
från det som för närvarande karakteriserar våra samhällen och vår politik.139 
Detta slags frigörelse är ett verkligt behov, inte minst på grund av att 
modernitetens utveckling har gett upphov till en form av samexistens vars 
främsta uttryck är konkurrens och rivalitet. Behovet av en frigörelse och ett 
annat slags framtid är i denna mening också ett upplevt behov av en annan 
form av samexistens och solidaritet. 

— 
137 Jan Patočka, ”Die Selbstbesinnung Europas”, ss. 271-272.  
138 Jan Patočka, ”Duchovní základy života v naší době”, i Sebrané spisy II – Péče o duši II 
(Prag: Oikoymenh, 1999), s. 19. 
139 Ibid.  
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KAPITEL 7 
Politikens omskakning 

Moderniteten karakteriseras enligt Patočka av det rationella ljus som har 
beledsagat den ända sedan upplysningen. Moderniteten är en rationell kon-
struktion, ett bländverk, som gradvis har utraderat allt mörker från den 
mänskliga existensen, men utan att på något sätt ha kunnat stävja de mörka 
excesser som den mänskliga tillvaron är oupplösligt förbunden med. 
Patočkas kritik av den här utvecklingen är mångfacetterad. Till att börja 
med, menar Patočka, utmärks moderniteten av subjektivism och huma-
nism. Rationalitetens ljus har nämligen subjektet som sin garant och grund. 
Den moderna tilltron till förnuftets förmåga vilar på en uppfattning som 
gör gällande att människan är en stabil och substantiell enhet utan några 
brister; att människan är ett subjekt som är transparent för sig självt och 
som utifrån denna transparens också kan utgöra en ofelbar utgångspunkt för 
all kunskap. Subjektivismen och humanismen förenas i den här bemärkelsen 
av att de betraktar människan som ett harmoniskt väsen som befinner sig i en 
självklar jämvikt med sig självt. De förenas kort sagt av ett ömsesidigt för-
nekande av existensens amplitud. Detta innebär emellertid samtidigt att de 
förnekar eller underkänner det som enligt Patočka är den mänskliga till-
varons själva vara, det vill säga dess rörelse.  

Modernitetens karakteristiska oförmåga att närma sig existensen annat 
än som ett subjekt är emellertid endast ett uttryck för dess mer allmänna 
oförmåga att förstå rörelse annat än som etiologisk förändring. Utifrån 
detta synsätt är all radikal förändring, den frigörelse som Patočka återkom-
mer till i en rad av sina texter, omöjlig eller suspekt. Det är dock inte bara 
existensens rörelse som går förlorad under moderniteten, utan även den 
rörelse som utmärker allt framträdande. Även på den här punkten visar sig 
nämligen moderniteten i ljuset av det ljus som förbländar all negativitet och 
allt mörker. Under moderniteten förstås framträdandet uteslutande som 
närvarande givenhet medan allt det som spränger givenhetens ramar, och 
all den frånvaro utifrån vilken det närvarande först får någon mening, anses 
vara ett metafysiskt överflöd. Den spänning som enligt Patočka utmärker 
metafysiken, spänningen mellan dess nödvändiga överskridande och oför-
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mågan att förstå detta överskridande utan att objektivera det, visar sig 
under moderniteten vara något som helt och hållet har gått förlorad. Allt 
överskridande, all transcendens och med den all möjlighet till en sann om-
skakning, försvinner i en tid som alltid håller det närvarande högre än det 
frånvarande. Ljus och mörker, närvaro och frånvaro, är inte längre mot-
satser som förutsätter varandra, utan på sin höjd en förlegad dikotomi som 
ljuset har gått segrande ur.  

Detta hypertrofiska ljus åtföljs på samma gång av en reduktion och 
förminskning av den mänskliga existensen. Människan reduceras till sitt 
arbete och till den roll hon förväntas spela i samhällets hierarkiska struktur 
samtidigt som hennes existens och hennes relationer till andra reifieras. När 
existensen reduceras till animal laborans försvinner eller transformeras 
emellertid även människans grundlöshet och frihet. Själva möjligheten till 
ett brott, en cesur eller en metanoia försvinner och friheten är inte längre 
någon frigörelse utan på sin höjd en valfrihet som hela tiden utspelar sig 
inom de fasta ramar som närvaron upprättar i livet. Friheten är kort sagt på 
intet sätt någon omskakning längre, inte något som tvingar människan till 
en förnyelse, utan endast en fastlagd och repetitiv konsumtion. I denna 
utveckling går också politiken förlorad genom att gradvis utraderas till 
förmån för en byråkratiserad och instrumentaliserad form av politik som 
kväser varje form av frigörelse. Politiken försvinner visserligen inte helt i 
denna utveckling, men den muteras eller transformeras till att bli till något 
som man, för att låna ett begrepp från Adorno och Horkheimer, skulle 
kunna karakterisera som en ”förvaltad värld”.1 Politiken, förstådd som 
möjligheten av ett ifrågasättande av den politiska ordningen, möjligheten av 

— 
1 I artikeln ”Zur Stellung der Kunst in Patočkas Philosophie” sätter Ilja Šrubař de Kätter-
ska essäerna i dialog med Upplysningens dialektik och påvisar att det finns vissa likheter 
mellan Patočkas kritik av den upplysta moderniteten och Adornos och Horkheimers 
förståelse av den. Patočka kritiserar i denna mening upplysningens destruktiva tenden-
ser på ett sätt som påminner om Adornos och Horkheimers analyser, men skiljer sig 
samtidigt från dem genom att han förstår denna tematik utifrån ett fenomenologiskt 
perspektiv. Förutom att de diagnostiserar upplysningen på ett likartat sätt tycks Patočkas 
kritik av politiken stundtals röra sig i en liknande riktning som Adornos och Hork-
heimers kritik – inte minst vad gäller frågan om instrumentalisering. De få gånger 
Patočka faktiskt hänvisar till Adorno rör det sig dock om Adornos tidiga arbete om Hus-
serl, men i förteckningen över Patočkas bibliotek framgår det att han hade Horkheimers 
Zur Kritik der instrumentellen Vernuft (den tyska översättningen av Horkheimers bok 
Eclipse of Reason från 1947) i sin ägo. För Šrubařs artikel se: Ilja Šrubař, ”Zur Stellung 
der Kunst in Patočkas Philosophie”, i Ausgewählte Schriften I – Kunst und Zeit (Stutt-
gart: Klett-Cotta, 1987), ss. 31-48.  
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en frigörelse från den givna politiken, transformeras och i dess ställe träder 
en form av politik som endast administrerar, befäster och förvaltar den 
rådande ordningen. Denna ordning av förvaltning utmärks i sin tur av just 
arbetets reifierande och ekonomiserande hegemoni och i detta avseende 
spelar det inte någon roll om man tar sin tillflykt till liberalismen eller till 
socialismen då båda, menar Patočka, förblir bundna till objektiveringen och 
instrumentaliseringen av människan och av samhället i stort. Amplitudens 
försvinnande, begränsningen av människans rörelser, är alltså analog med 
frigörelsens försvinnande från politiken i den bemärkelsen att båda leder till 
en endimensionalisering av människan. Politikens grundlöshet och antago-
nism neutraliseras i den här utvecklingen av en konsensus om kapitalets 
ekonomiska rationalitet. Politiken innefattar visserligen fortfarande konflik-
ter, men konflikter som endast utspelar sig inom de ramar, och på den 
grund, som kapitalismens instrumentella ordning utgör.  

Detta innebär på samma gång att politiken paradoxalt nog försvinner i 
ett övermättande av politik, i en utveckling där politiken uttöms i och 
genom sig själv. Politikens sanna grundlöshet försvinner till förmån för en 
politik som är grundad i den rationalitet som återfinns i samhället i stort. I 
en tid när politiken tycks försvinna är politiken på samma gång utbredd 
överallt: den går förlorad i den rationalitet som genomsyrar allt större delar 
av den mänskliga tillvaron. Politikens särart går förlorad på ett sådant sätt 
att det inte längre går att upprätthålla någon gränsdragning mellan poli-
tiken och livet i stort: allt är politiskt och inget är politiskt. Detta är något 
som Patočka lade märke till i analysen av 1900-talets krig och av 1900-talet 
som krig. Politiken möjliggörs enligt Patočka av den tredje rörelsens om-
skakning: den är helt och hållet kongenial med den omskakning som fri-
hetens transcendens innebär. Det som 1900-talets krig uppvisade var emel-
lertid inte en frånvaro av omskakningar, utan tvärtom ett överflöd av om-
skakande meningsförluster. Politiken imploderade i en serie av paroxystiska 
omskakningar som på intet sätt utgjorde en manifestation av någon frihet, 
utan som bara ytterligare befäste livets och dagens herravälde över nattens 
och mörkrets grundlöshet. Krigets omskakningar ledde med andra ord inte 
fram till någon cesur, något brott eller någon frigörelse, utan var tvärtom 
lierade med en rationalitet och politik som endast befäste sin ställning 
ytterligare i och genom dess förmenta rubbningar. Politiken försvinner i 
denna mening genom att den totaliseras, genom att den uttöms i ett totalt 
krig som genomsyrar alla delar av livet. Kriget, förstått som ett tillstånd i 
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vilket allting är tillåtet, tar, skriver Patočka, ”besittning över stater och blir 
’totalt’”.2  

I det förord som Paul Ricoeur skrev till den franska översättningen av de 
Kätterska essäerna, konstaterar han att det finns vissa passager i boken som 
vad gäller tonläge och tematik påminner om Hannah Arendts analyser i 
Totalitarismens ursprung.3 Och fastän Patočka bara nämner begreppet tota-
litarism i en enda passage i boken vilar totalitarismen som en skugga över 
hela verket. Begreppet totalitarism lyser med sin frånvaro, men ord och 
begrepp som total och totaliserande återkommer i snart sagt varje essä: 
kriget är totalt, det är en total mobilisering av dagens krafter i en värld som 
har blivit till en ”total objektivering och en objektiverande kittel av energi”.4 
Kriget är i detta avseende inte en fortsättning av politiken med andra medel, 
som det är för Clausewitz, utan freden är snarare krigets fortsättning med 
andra medel: fredens och politikens uttömning i en totalitet där alla skilje-
linjer har utraderats, där krig och politik, krig och fred, natt och dag alla 
smälter samman i ett grått myller utan inbördes skillnader. Allt och alla mobi-
liseras med andra ord i den totala ideologi som kriget har blivit till under 
1900-talet. Detta är som sagt inte något som endast utmärker totalitära stater, 
såsom Nazityskland eller Sovjetunionen (eller det totalitära styret av Tjecko-
slovakien under 1950-talet eller det ”post-totalitära” efter 1968), utan även 
något som enligt Patočka utmärker den post-europeiska moderniteten i dess 
helhet. Detta innebär visserligen inte att världen som sådan har blivit totalitär 
under efterkrigstiden, men den post-europeiska moderniteten uppvisar, me-
nar Patočka, detta till trots totaliserande tendenser.  

Hur ska man då kunna finna en utväg från den hopplösa verklighet som 
kännetecknar vår post-europeiska samtid? Denna fråga är svår att besvara 
på något entydigt sätt utifrån Patočkas författarskap av den anledningen att 
den förutsätter att vi fortfarande kan orientera oss i världen: att vi vet var vi 
befinner oss och vart vi är på väg. Det som samtiden uppvisar är emellertid 
en fullständig desorientering. Desorienteringen är förvisso själva utgångs-
punkten för all orientering i den bemärkelsen att det först är på basis av en 
ursprunglig desorientering som orienteringen, frågan om var vi är, får 
någon mening. Problemet är bara att den samtida desorienteringen, likt 
omskakningens politiska öde, inte längre tycks desorientera oss i den emfa-
tiska mening som Patočka lägger i begreppet. Det är inte längre en des-

— 
2 KE, s. 163. Övers. mod.  
3 Paul Ricoeur, ”Preface”, s. 8.  
4 KE, s. 179. Övers. mod.   
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orientering som konfronterar oss med vår egen ändlighet och frihet, utan 
något som snarast framkallar en desillusionerad alienation. En av anled-
ningarna till detta är att samexistensen som i sista hand bildar oriente-
ringens nollpunkt har förvandlats till en motvaro under moderniteten, till 
den samexistens av rivalitet och atomism som kännetecknar den andra 
rörelsens ”med”. Vår desorientering leder oss därför inte heller bort från oss 
själva och till en orientering med andra i en gemensam värld, utan den 
tvingar oss snarare mot oss själva i form av en individualism utifrån vilken 
andra människor endast framträder som kontrahenter och rivaler. Existen-
sens ursprungliga platslöshet, dess ständiga rörelse bortom sig själv, trans-
formeras i denna bemärkelse från att ha varit gemenskapens ursprung till 
att bli till en allt mer utbredd hemlöshet. Trots all produktion av bostäder 
förblir människan, skriver Patočka i de Kätterska essäerna, hemlös. Hon 
förblir hemlös i den bemärkelsen att hemmet nu allt mer förstås som en 
tillflyktsort, som ”ett tak över huvudet, ett ställe där man sover för att nästa 
dag gå till arbetet”.5 Platslösheten förvandlas till hemlöshet och existensens 
konstitutiva exil från sig själv transformeras till en kontinuerlig migration. 
Varje hållpunkt för en möjlig orientering omintetgörs i denna mening eller, 
vilket i slutändan är lika förödande, förvandlas till att bli till ännu en 
desorienterande alienation. Svårigheten med att entydigt precisera vad 
politikens omskakning egentligen innebär i dag beror med andra ord på det 
faktum att modernitetens objektivering är just total. Den angriper varje 
nyans och aspekt av den mänskliga tillvaron på ett sådant sätt att det inte 
finns någon oangripen punkt utifrån vilken politikens sanna desorientering 
och omskakning kan ta sin början. Det är också kring just denna fråga om 
skillnad och alteritet som Patočkas politiska filosofi kretsar.6 Frågan han 
ställer sig i en rad texter under 1970-talet är den om hur man kan åter-
upptäcka skillnad och transcendens i en värld som har reducerat alla skill-
nader till en homogen och immanent ansamling av kraft?7 Även om denna 

— 
5 KE, s. 164.  
6 Hans Rainer Sepp har i en intressant artikel diskuterar den här tematiken om skillnad 
och alteritet i Patočkas tänkande, men då endast i relation till Patočkas tidigare texter. 
För detta se: Hans Rainer Sepp, ”Über Zivilisation”, i Über Zivilisation und Differenz – 
Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas, red. Ludger Hagedorn & Michael 
Staudigl (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008).  
7 På den här punkten finns det också tydliga likheter mellan Patočkas politiska tänkande 
och Jean-Luc Nancys och Philippe Lacoue-Labarthes analyser i essän ”Le retrait du 
politique”. I likhet med Patočka tematiserar nämligen Nancy och Lacoue-Labarthe sam-
tidens politiska tillstånd i termer av en frånvaro av transcendens och skillnad. Se: Jean-Luc 
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fråga i många avseenden förblir densamma i och genom dessa texter förän-
dras svaren på ett sätt som ger vid handen att Patočka, snarare än att be-
svara frågan, laborerar och experimenterar med olika möjliga infallsvinklar 
på problemet. Det som förenar dem är dock att de alla utspelar sig inom 
ramen för den negativitet och den grundlöshet som moderniteten har gjort 
sitt yttersta för att förtrycka, men som enligt Patočka aldrig går att utplåna. 

Offret 
Patočkas första tematisering av den här frågan står att finna i ”Varnaföre-
läsningen”, som behandlades kortfattat i det tidigare kapitlet, samt i de 
seminarier med titeln ”Čtyři semináře k problému Evropy” (”Fyra semi-
narier om problemet Europa”) som Patočka höll i anslutning till föredraget.8 
I detta föredrag tar Patočka sin utgångspunkt i likheterna och skillnaderna 
mellan Husserls och Heideggers syn på den moderna rationalitetens kris. 
Husserl och Heidegger förenas nämligen, menar Patočka, i en delvis gemen-
sam diagnos av den moderna vetenskapen och tekniken. Båda betraktar 
tekniken som en fara som kretsar kring ”människans relation till sanning”.9 
Det som står på spel i både Husserls och Heideggers analyser rör i denna 
mening inte olika teknologier och deras ”kulturella konsekvenser”, utan 
människans tekniska förhållningssätt till världen. Båda söker dessutom, 
även om det sker på olika sätt, som Patočka uttrycker det, efter ”en mer 
ursprunglig relation till sanningen än den som står till vårt förfogande när 
vi talar om sanningen som ett omdömes korrekthet”.10 Även om det finns 
vissa beröringspunkter mellan Husserls och Heideggers respektive syn på 
vad den samtida krisen egentligen innebär – något som för Patočka i sista 
hand rör just modernitetens karakteristiska objektivering – skiljer de sig i 
slutändan åt, både vad gäller den kritik som de riktar mot samtiden och de 
”lösningar” som de föreslår. Medan Husserl, skriver Patočka, betraktar 

 
Nancy & Philippe Lacoue-Labarthe, ”Le retrait du politique”, i Le retrait du politique, red. 
Jean-Luc Nancy & Philippe Lacoue-Labarthe (Paris: Galilée, 1983), ss. 183-200. 
8 Föredraget, med titeln ”Die Gefahren der Technisierung in der Wissenschaft bei Ed-
mund Husserl und das Wesen der Technik als Gefahr bei Martin Heidegger” höll 
Patočka, som nämndes i det föregående kapitlet, vid den filosofiska världskongressen i 
Varna, Bulgarien 1973. Seminarierna arrangerades tillsammans med Patočkas studenter 
i Prag samma år. Seminarierna finns publicerade som ”Čtyři semináře k problému 
Evropy”, i Sebrané spisy III – Péče o duši III (Prag: Oikoymenh, 2002). Föreläsningen 
förkortas som tidigare som DT. Seminarierna förkortas som CSE.  
9 DT, s. 333. 
10 DT, s. 333. 
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”teknifieringen som något negativt”, som en viss steresis som principiellt 
sett kan övervinnas genom en ”större uppmärksamhet på meningens obser-
verade kontinuiteter”, förstår Heidegger tekniken som något som är intimt 
förenat med ”det moderna sätt på vilket varat avtäcks”.11 Heideggers kritik 
är i denna mening mer radikal än Husserls och utesluter också på förhand 
det svar som Husserl, på basis av det transcendentala subjektet, uppställer. 
För Husserl kan krisen nämligen, om inte helt och hållet utplånas så åtmin-
stone gradvis övervinnas på basis av en mer grundläggande och besinnande 
filosofisk reflektion. Eftersom den diagnos som Husserl ställer på tekniken – 
eller, för att vara mer precis, på teknifieringen eller på vetenskapernas kris – 
innebär att ”den perceptuella erfarenheten som sanningens källa trycks 
tillbaka till bakgrunden” förstår han också, skriver Patočka, dess ”terapi” i 
ljuset av en förnyad filosofisk reflektion som ska återställa sanningen till 
dess egentliga plats i den originärt givande åskådningen.12 Detta är inte 
minst tydligt i Krisis där Husserl beskriver hur de moderna naturveten-
skaperna har förlorat kontakten med det som är grundvalen för all veten-
skap, det vill säga den mänskliga livsvärlden.13 Vetenskaperna har genom en 
allt högre grad av ”matematisering” av naturen, avlägsnat sig från den 
konkreta mänskliga erfarenheten och därmed också avlägsnat sig från just 
den plats vid vilken all mening, så även den matematiska, först kan uppstå. 
För att krisen ska kunna övervinnas måste vetenskaperna därför, menar 
Husserl, grundas i just den livsvärld som de har förlorat kontakten med.14  

För Heidegger innebär krisen däremot, konstaterar Patočka, ”varats kris” 
och en kris som påverkar människans relation till världen i dess helhet och 
därigenom även den teoretiska eller filosofiska hållning som enligt Husserl 
skulle kunna framställa ett övervinnande av den. Problemet är inte att 
objektiveringen utgör ett falskt förhållningssätt till världen som vilar på, och 
som existerar vid sidan av, en sann relation till den, utan att tekniken har 
förvandlat all vår förståelse av världen på ett sådant sätt att det inte finns 
något ”bättre” eller ”sannare” alternativ som vi kan ta vår tillflykt till. Mo-
derniteten ställer oss – skriver Patočka, genom att låna ett begrepp och en 
— 
11 DT, s. 329. 
12 DT, s. 334. 
13 Se: Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die trans-
zendentale Phänomenologie. Samma tematik finns också närvarande i essän ”Geometrins 
ursprung”, i Husserl och geometrins ursprung, övers. Hans Ruin (Stockholm: Thales, 
1991) och i det så kallade ”Wienföredraget” som finns översatt till svenska som ”Den 
europeiska mänsklighetens kris och filosofin”, i Fenomenologin och filosofins kris. 
14 För Husserls analys av detta se exempelvis: Edmund Husserl, Die Krisis der europä-
ischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, § 52.  
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titel från Heidegger – inför en fullständig förvandling av vår ”inblick i det 
som är”.15 Patočka betraktar emellertid inte bara Heideggers diagnos som 
mer radikal, utan också som mer träffande vad gäller modernitetens 
tillstånd. Detta beror inte minst på Husserls förståelse av subjektet och på 
den roll som subjektet spelar i hans tänkande, både vad gäller definitionen 
av krisen och övervinnandet av den.16 Även om kritiken av Husserl och hans 
förståelse av subjektet förblir densamma, och även om Patočka under den 
senare delen av sitt författarskap ligger närmare Heidegger än Husserl, står 
den här relativt sena texten ut genom att Patočka här på ett uttryckligt sätt 
förbinder sin kritik av moderniteten med Heideggers tankar om teknikens 
väsen och om stället (das Gestell). Likt Heidegger förstår Patočka nu 
modernitetens kris utifrån dess likställande av alla framträdelser och av allt 
varande. Moderniteten utmärks i denna mening av ett avtäckande i och 
genom vilket alla skillnader utplånas, och där allt avtäcks såsom en funktion 
bland andra i ett nätverk av effektivitet och användbarhet. Patočka skriver:  

Till synes autonoma enheter integreras därigenom i ett gigantiskt nätverk av 
relationer inom vilket de fungerar snarare än vistas, inom vilket de har en 
effekt snarare än vilar, även om de är på detta sätt: själva meningen hos 
deras vara har transformerats.17  

I och genom den här utvecklingen nivelleras allt framträdande till en 
homogen värld från vilken all transcendens har eliminerats. Allt, oavsett om 
vi talar om ting eller om människor, får sin ”mening”, fortsätter Patočka, 
genom att positioneras i detta nätverk av utbytbara funktioner; ”allt och alla 
— 
15 CSE, s. 388. ”Einblick in das was ist” (”Inblick i det som är”) är samlingstiteln på de så 
kallade Bremenkonferenserna ”Das Ding”, ”Das Ge-stell”, ”Die Gefahr” och ”Die 
Kehre”, som finns publicerade i volym 79 av Heideggers samlade skrifter (Frankfurt: 
Vittorio Klostermann, 1994).  
16 Denna kritik har behandlats tidigare. Här kan man tillägga att en liknande kritik mot 
Husserl återkommer i essän ”L’époque posteuropéenne et ses problèmes spirituels”, där 
Patočka bland annat skriver: ”Består olyckan, fysikalismens schizofreni, i att man har 
underlåtit att utfråga den djupliggande transcendentala subjektiviteten, i att man, på 
grund av den objektiva ändligheten, har förlorat den subjektiva oändligheten och att män-
skligheten och dess erfarenhet därigenom har blivit förminskad och utarmad? Eller är det 
tvärtom anspråket hos subjektiviteten att sluta allting inom sig, att vara alltings grund – en 
grund som är ’absolut’ och ’fri’ – som är krisens egentliga grund? Är fysikalismen till sitt 
väsen verkligen skild från en sådan subjektiv grundläggning?”. I en annan text från samma 
tid konstaterar Patočka att en sådan uppfattning om subjektet dessutom är ”typiskt euro-
peisk” i det att den betraktar vetenskapen i dess objektivitet som den sista måttstocken 
för ”sanning, vara och värde”. Se: Jan Patočka, ”L’époque posteuropéenne et ses prob-
lèmes spirituels”, ss. 214-215; Jan Patočka, ”Die Selbstbesinnung Europas”, s. 247. 
17 DT, s. 330.  
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blir till en resurs för möjliga och verkliga beställningar”.18 Världen manifes-
terar sig visserligen fortfarande, men på ett sådant sätt att den ”inte längre 
är värld”: den framträder inte längre som en helhet i skillnad och rörelse, 
utan som ett statiskt inbegrepp av utbytbara funktioner.19 Allting träder 
med andra ord fram, men på ett sådant sätt att framträdandets rörelse från 
undandragande till framträdande försvinner i avtäckandet självt. Inget 
annat än beräkningsbara resurser kan, skriver Patočka, penetrera ”det en-
hetliga nätverket av tekniskt avtäckt verklighet”.20 Världen är därigenom 
inte längre en helhet, utan en totalitet, en homogen ansamling av utbytbara 
och likvärdiga funktioner. I och med detta blir meningen som sådan totali-
serad och, som de Warren har konstaterat, totaliserad på två distinkta, men 
förenliga sätt. Meningen är till att börja med total i det att den bildar 
meningen för allt och alla. Därigenom totaliseras meningen på ett sådant 
sätt att alltings mening, som de Warren skriver, utgörs av en ”sömlöshet, 
eller brist på differentiering”.21 Meningen är på en och samma gång total i 
bemärkelsen allomfattande och nivellerande. Därigenom försvinner emel-
lertid just den dimension som enligt Patočka bildar meningens mening, 
nämligen dess problematicitet. När allting framträder såsom odifferentierat 
finns det inte längre något som överskrider givenhetens ramar, inte någon 
gåtfullhet som överskrider människans kontroll.   

På den här punkten visar sig också en annan avgörande skillnad mellan 
Husserls syn på frågan och den uppfattning som Patočka delar med Heideg-
ger. Enligt Patočka förstår nämligen Husserl krisen som en ”uttömning och 
som en förflyttning av mening” medan Heidegger snarare betraktar den 
som ett överflöd av mening.22 Meningen kan visserligen anses vara uttömd i 
och med moderniteten, men inte för att den utarmas eller försvinner, utan 
för att den uttöms i ett överskott och överflöd av mening. Meningen 
försvinner annorlunda uttryckt i och genom en rörelse i vilken allting blir 
lika meningsfullt eller meningslöst vad gäller sin funktion, den frånvarar i 
en tid när den är allnärvarande. Meningen går därigenom samma öde till 
mötes som politiken eller rättare sagt: politiken går samma öde till mötes 
— 
18 DT, s. 330. 
19 CSE, s. 389. 
20 DT, s. 331.  
21 Nicholas de Warren, ”Homecoming. Jan Patočka’s Reflections on the First World 
War”, i Phenomenologies of Violence, red. Michael Staudigl (Leiden: Brill, 2014), s. 221. 
22 DT, s. 329. För en klargörande diskussion av detta se: Marcia Sá Cavalcante Schuback, 
”Offer och räddning – Jan Patočkas läsning av Heideggers Frågan om tekniken”, i Feno-
menologi, teknik och medialitet, red. Leif Dahlberg & Hans Ruin (Stockholm: Södertörn 
Philosophical Studies, 2011), s. 145. 
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som meningen då politiken enligt Patočka, tillsammans med människans 
historicitet och tänkande, är intimt förenad med just meningens problema-
ticitet. Det är också vad gäller denna sammanflätning av mening och politik 
som Patočka skiljer sig från Heidegger. Modernitetens likriktning av alla 
framträdelser till funktioner som står till förfogande för människans bruk 
eller missbruk har nämligen, skriver Patočka, ”en samhällelig aspekt”.23 
Detta kan visserligen sägas vara fallet även för Heidegger. Den likriktade 
objektivering som tekniken innebär har naturligtvis också politiska konse-
kvenser. Men till skillnad från Heidegger förbinder Patočka frågan med en 
analys av realpolitiska fenomen. Det som på ett filosofiskt plan manifesterar 
sig som en ”värld” utan skillnader där framträdandets ljus är allenarådande 
visar sig, menar Patočka, på ett politiskt plan som en allt mer stegrad form 
av alienation. Alla former av statsskick innebär visserligen en form av 
politisk alienation i den bemärkelsen att det alltid existerar en distans mel-
lan de styrda och de som styr och därigenom också en alienation från 
makten. Under moderniteten har dock makten, konstaterar Patočka, blivit 
allt mer ”anonym och godtycklig, tillfällig (utövad av anonyma och till-
fälliga människor)”.24 Vi är inte längre bara alienerade från makten, utan 
makten är alienerad från sig själv i en tid när makten inte längre återfinns 
hos våra förmenta makthavare. Under den post-europeiska moderniteten 
når därför alienationen sin kulmen, men på ett sådant allomfattande sätt att 
vi inte längre kan avgöra vad det är som vi är alienerade från eftersom 
allting är lika anonymt och nivellerat. Detta fenomen har beskrivits på ett 
antal olika sätt: ”människan blir endimensionell, hon berövas sin helhet och 
reifieras eller snarare förnedras till att bli något ännu mer värdelöst än ett 
objekt”, men oavsett vilka begrepp vi väljer för att beskriva detta tillstånd 
pekar de mot en och samma sak, nämligen modernitetens anonyma aliena-
tion.25 Det är också just på den här punkten som kapitalismen förenas med 
den moderna vetenskapen och tekniken. Vi är nämligen alienerade från 
makten av den anledningen att den reella makten inte längre återfinns hos 
våra folkvalda, utan i kapitalet och i dess åtföljande rationalitet. Makten är 
anonym, den genomsyrar vårt handlande och vårt tänkande, utan att själv 
återfinnas hos en bestämd agens.  

För att finna en möjlig utväg från denna alienation kan man alltså inte 
sätta sin tillit till något som skulle befinna sig utanför den logik som har 

— 
23 CSE, s. 390. 
24 CSE, s. 390. 
25 CSE, s. 390. 
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frambringat den, av den anledningen att något sådant inte existerar. Det 
måste tvärtom finnas något i den här utvecklingen själv som förmår utgöra 
en immanent form av motstånd. I detta sammanhang citerar Patočka därför 
den sentens av Hölderlin, som även Heidegger åberopade sig på: ”Men där 
fara är, växer det räddande även” (Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende 
auch).26 Modernitetens utveckling mot en allt högre grad av objektiverande 
rationalisering och mot en allt mer stegrad form av alienation, framställer i 
denna mening en simultan och åtföljande utveckling i och genom vilken 
räddningen från faran också växer sig starkare. Motståndet är krisens nöd-
vändiga motsida. Detta motstånd kommer oss dock inte till mötes som en 
historisk nödvändighet. Det handlar inte, som det enligt Patočka i slut-
ändan gör för Heidegger, om ”varats gunst” (Gunst des Seins) som vi passivt 
bör invänta och sätta tillit till, utan motståndet är aktivt och konfliktfyllt.27 
Motståndet är konfliktfyllt eftersom det kretsar kring den konflikt i fram-
trädandet som har gått förlorad under moderniteten, nämligen konflikten 
eller spänningen mellan framträdande och undandragande. Det finns, 
skriver Patočka, ”en konflikt i varat självt, något sådant som en intern strid” 
mellan det som framträder och det som, genom att dra sig undan, möjliggör 
varje framträdelse.28 Varat, eller framträdandet som sådant, förställer sig och 
döljer sig i framträdelserna, men denna fördoldhet är moderniteten till trots 
aldrig total. Det existerar snarare en spänning eller konflikt mellan fördold-
heten och en simultan rörelse i och genom vilken framträdandet som 
sådant ”vill avtäckas, vill att vi relaterar till det”.29 Det är också just på basis 

— 
26 CSE, s. 389. Se även: Friedrich Hölderlin, Patmos, övers. Aris Fioretos, i Kris – Hölder-
lin, n. 39-40, 1990, s. 99.  
27 CSE, s. 392.  
28 CSE, s. 392. Denna ontologiska ”aspekt” av Patočkas förståelse av offret blir stundtals 
förbisedd till förmån för en mer renodlat etisk eller politisk förståelse av frågan, men 
därigenom förbiser man också en stor del av frågan. Det är nämligen egentligen inte 
någon ”aspekt” av tematiken som existerar vid sidan av dess etiska eller politiska dimen-
sioner, utan själva kärnan i tematiken om offret. Aviezer Tuckers bok The Philosophy 
and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel är symtomatisk i detta avseende. 
Tucker förstår nämligen alla ontologiska diskussioner hos Patočka som ett uttryck för en 
reaktionär och politiskt suspekt hållning som Patočka ärver från Heidegger och igno-
rerar därigenom alla ontologiska frågor i sin tematisering av offret. Se: Aviezer Tucker, 
The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel, ss. 59-88. Tucker 
är likväl inte ensam om att på olika sätt bortse från offrets ontologiska dimension. Även 
om det inte sker på basis av en lika naiv tolkning av Patočka, som den som Tucker 
företräder, bortser också Jérôme Melançon delvis från denna dimension. Se: Jérôme 
Melançon, ”Jan Patočka’s sacrifice: philosophy as dissent”, i Continental Philosophical 
Review (n° 46, 2013).    
29 CSE, s. 392. 
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av den här konflikten som ”det räddande” inte kan utgöra en harmonisk 
väntan, utan tvärtom måste återfinnas i och genom en stegring av den onto-
logiska eller fenomenologiska konflikt som till stora delar har gått förlorad i 
samtiden. I en passage som på många sätt sammanfattar vad som står på 
spel i detta motstånd, skriver Patočka: 

Den konfliktfyllda lösningen är inget nytt. I den situation som är vår, kräver 
den emellertid en radikalisering. Att lösa konflikten genom konflikt, detta 
innebär att driva utmattningen av livet till dess ytterlighet – inte bara genom 
att tömma livet på dess singulära innehåll för att för alltid klamra sig fast vid 
samma liv, utan genom att fortsätta till den extrema gräns där man också 
övervinner denna sista boja, där man upplöser relationen till Gestell. Detta 
sker inte genom positiva ansträngningar, som i vilket fall är omöjliga, och 
inte heller genom en väntan på en Gunst des Seins som skulle manifestera sig 
i konsten och vara likt en nåd från ovan, utan genom att man direkt inlåter 
sig i en strid med Gestell på ett sådant sätt att man, i denna strid, visar att 
dess makt inte är absolut.30  

Räddningen återfinns alltså inte i en passiv väntan på varats räddande nåd, 
men den återfinns inte heller i konsten som enligt Heidegger skulle vara den 
plats där denna nåd manifesterar sig. Räddningen måste, menar Patočka, 
tvärtom vara av moralisk-politisk natur och inte estetisk. Konsten kan 
visserligen ”tillhandahålla oss en djup insikt i varat och erbjuda oss tröst”, 
skriver Patočka, men den är ”knappast förmögen att företa en djupgående 
transformation av den ursprungliga sanningen”.31 För att en sådan transfor-
— 
30 CSE, s. 392. Här kan man tillägga att själva tanken om att den ontologiska eller feno-
menologiska skillnaden är en strid i sig inte är något främmande för Heidegger. Som 
Françoise Dastur har visat så återkommer denna tematik i en rad av Heideggers texter. I 
Vara och tid skriver exempelvis Heidegger att sanningen måste ”avtvingas (abgerungen) 
det varande” och att det varande därigenom ”rycks ut ur förborgadheten” i form av 
något som liknar ett ”rov”. I Brev om humanismen skriver Heidegger att ”varat självt är 
det omstridda (das Strittige)”. Men även om tematiken kring strid och konflikt finns när-
varande i en rad av Heideggers texter så föreslår han aldrig, som Dastur skriver, en ”kon-
fliktfylld lösning på konflikten”, delvis på grund av att han, åtminstone i texterna efter 
den så kallade ”vändningen”, inte anser att räddningen kan äga rum utifrån människan. 
För Heideggers diskussioner om konflikt se: Martin Heidegger, Vara och tid, § 44, s. 250; 
Martin Heidegger, Brev om humanism, s. 68. För Dasturs analys av detta se: Françoise 
Dastur, ”La question de la technique: le dialogue entre Patočka et Heidegger”, i Jan 
Patočka: Liberté, existence et monde commun, red. Nathalie Frogneux (Argenteuil: Le 
Cercle Herméneutique Editeur, 2012), s. 58f.   
31 DT, s. 332. Även om Patočka förhåller sig kritisk till Heideggers förståelse av rädd-
ningen, och då inte minst mot den estetiska form som den enligt Patočka tar i hans 
tänkande, så tillmäter han också själv konsten en viss betydelse. Han skriver exempelvis 
att ett verk som ”Der Bau” av Kafka – i det här sammanhanget nämner Patočka också 
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mation ska vara möjlig måste modernitetens alienation drivas till sin ytter-
lighet. Eftersom livet är modernitetens högsta värde, och det värde med vars 
hjälp livet blir förslavat under sig självt i arbetets form, är det också livet 
som paradoxalt nog måste angripas för att det ska kunna frigöras från sig 
självt. Alienationen måste i denna mening tas till sin yttersta extrem, till den 
punkt vid vilken livet är fullständigt alienerat från sig självt och till den 
punkt vid vilken livets hela innehåll blir uttömt då det, som Patočka ut-
trycker det, endast är en sådan utveckling som kan möjliggöra ett ”över-
skridande av det som kedjar oss fast vid livet”.32 När alienationen är som 
störst och modernitetens förminskning av all frånvaro till närvarons för-
bländande ljus är allenarådande ger sig med andra ord världens sig-icke-
visande till känna – i frånvaron av all frånvaro blir frånvaron som sådan 
manifest. Att föra modernitetens konflikt till dess yttersta punkt, den punkt 
vid vilken alienationen är total, innebär i denna mening också en manifes-
tation av den ontologiska och fenomenologiska stridens ursprungliga anta-
gonism. I detta sammanhang åberopar Patočka därför på nytt Herakleitos 
fragment om striden: ”Striden är fader till allt” (Polemos pater panton).33 
Striden är fader till allt i den bemärkelsen att det är striden mellan fram-
trädande och undandragande som får allt att träda fram, men också i den 
meningen att det är just i och genom konflikt som striden kan återställas 
som strid.  

Patočka betraktar således möjligheten av en ”räddning” utifrån tanken 
om att det endast är när modernitetens ljus drivs mot sin mest förbländande 
punkt som dess mörker kan träda fram. När allting, utan minsta rest och 
återstod, är given framträdelse tvingas man till frågan om vad det är som 
detta framträdande inte visar upp. Det är med andra ord först i det absoluta 
överflödet av mening som dess meningslöshet blir manifest och manifest 
som en meningslöshet vars orsaker blir till en fråga. Det som står på spel för 
Patočka i dessa diskussioner rör återigen meningsförlustens tematik. Detta 
är en tematik som Patočka återkommer till i snart sagt alla av sina texter, 
men under moderniteten tar den här förlusten en annorlunda form. Det 
handlar visserligen fortfarande om en förlust för Patočka, men en förlust 
som uppträder i och genom en övermättnad och utmattning av meningen. 

 
Samuel Becketts verk – kan vara ”räddande” i den bemärkelsen att det konfronterar oss 
med den post-europeiska modernitetens många problem. Med detta sagt är det likväl 
tydligt att konsten är sekundär i förhållande till offrets moraliskt-politiska dimension. 
För detta se: CSE, s. 402. 
32 CSE, s. 393. 
33 CSE, s. 393.  
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Förlusten innebär därigenom inte någon privation av den mänskliga exi-
stensen. Livet alieneras förvisso från sig självt och det måste gå förlorat, men 
detta innebär samtidigt att livet triumferar. Livet begränsas alltså inte, utan 
man vinner paradoxalt nog, skriver Patočka nu, ”genom en frivillig förlust” 
(Die paradoxe Vorstellung ist, dass man durch freiwilligen Verlust gewinnt).34 
När livet fullständigt alieneras från sig självt manifesterar sig nämligen män-
niskans oupplösliga sammanflätning med den negativitet som moderniteten 
har förbländat. Förlusten leder alltså till en frigörelse och inte till någon resig-
nation och den här ”paradoxala föreställningen” om en frivillig förlust är 
något som man enligt Patočka återfinner i erfarenheten av offret.  

Patočka använder i det här sammanhanget det tjeckiska ordet oběť som, 
likt svenskans offer och tyskans Opfer, innebär ett offer i både en passiv och 
aktiv mening: att vara ett offer för något och att offra sig eller uppoffra sig 
för något.35 Offret syftar i denna mening till att börja med på det faktum att 
människan har fallit offer för modernitetens utveckling. Modernitetens 
spänning briserar i 1900-talets krig; krigen är det utlopp i och genom vilka 
orgiasmens uppdämda mörker väller fram. I dessa konflikter blir det också 
tydligt att människan själv inte är dominant, utan är ”inkluderad som något 
som är ’beställt’”.36 Samtidigt har människor, tillägger Patočka, medvetet 
deltagit i sådana konflikter och därigenom ”erbjudit sig själva som instru-
ment för ackumuleringen, eskaleringen och frisläppandet av kraft” fastän de 
därmed ”antingen uppoffrar sig själva eller blir offrade i det”.37 Även om 
människan tror att hon kan kontrollera och behärska världen är hon själv 
kontrollerad av sin egen kontroll – hon är ett av modernitetens många offer. 
Men offret utgör inte bara en av modernitetens karakteristiska erfarenheter 
i den bemärkelsen att människan offras på utvecklingens och progressio-
nens altare, utan också en erfarenhet som kan innebära just ett ”räddande” 
moment. Redan i dess mytologiska och religiösa ursprungsform innebar 
nämligen offret, skriver Patočka, ”en vilja att överlämna sig själv, genom 
självförnekelse och självkastration, till något högre” och genom denna akt 
en vilja till att ”förbinda sig själv” med detta.38 Offrets själva struktur är i 
denna mening helt och hållet sammanflätad med en tanke om transcen-
dens, med något som bryter med vardagens repetitioner och som instiftar 

— 
34 DT, s. 336.  
35 Denna distinktion blir tydligare på engelska som inte innehåller denna tvetydighet, 
utan som måste uttrycka det med två distinkta ord: victim och sacrifice.   
36 DT, s. 336. 
37 DT, s. 336. 
38 DT, s. 336. 
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en skillnad i existensen – historiskt sett, naturligtvis, som en skillnad mellan 
det profana och det sakrala. Det är också just den här transcendensen som 
enligt Patočka gör offret till en sådan priviligierad erfarenhet, då det är den 
skillnad som en sådan transcendens instiftar som har gått förlorad i 
samtiden – så till den grad att varje tal om ett offer i dag ter sig både me-
ningslöst och arkaiskt. Ett offer för något eller för någon förutsätter att det 
finns en skillnad mellan det som offras och det som man offrar för; att det 
som står i centrum för offret faktiskt värderas högre än det som man är 
villig att ge avkall på. För Patočka är detta emellertid inte i första hand en 
religiös fråga, utan något som kretsar kring den fenomenologiska skillnaden 
mellan framträdandet som sådant och framträdelser.39 Offret är kort sagt en 
erfarenhet genom vilken människan på nytt kan vinna en relation till 
världen i dess helhet. Det är en erfarenhet i och genom vilken människan 
kan övervinna den nivellering av alla skillnader till kvantitativa mått som 
moderniteten för med sig. Men för att offret verkligen ska leda till att den 
fenomenologiska skillnaden träder fram måste det autentiska offret särskil-
jas från det inautentiska. Ett inautentiskt offer innebär enligt Patočka en 
form av ekonomisk transaktion: man offrar något för att vinna något annat. 
Men ett sådant offer kan inte instantiera någon skillnad av den anledningen 
att det befinner sig inom de immanenta ramar som moderniteten har upp-
ställt. Det innebär endast ett utbyte av ett varande för ett annat, och ett 
utbyte som förväntas ge en viss avkastning. På sin höjd är det därför en 
kvantitativ transaktion, men inte ett offer som inrättar någon kvalitativ 
skillnad mellan det som offras och det som det offras för. Ett autentiskt offer 
måste tvärtom vara något som inrättar en cesur och ett brott mot den 
rådande ordningen. Det måste vara något som manifesterar den fenomeno-
logiska skillnaden och inte något som befinner sig inom den odifferentie-
rade horisont som offret syftar till att bryta med. Ett autentiskt offer är i den 
bemärkelsen ett offer för intet. Det är inte ett offer för något varande, utan 
är helt och hållet negativt: det är, precis som är fallet i både Patočkas 
förståelse av den ”negativa platonismen” och av epochén, en negativ trans-
cendens. Denna negativitet måste, som Patočka nu formulerar det, träda i 

— 
39 Patočka hänvisar visserligen stundtals till denna transcendens som ”det gudomliga”, 
men endast för att omedelbart inskärpa att det inte handlar om någon gudomlighet i en 
teologisk eller religiös bemärkelse, utan om den plats som befinner sig ”bortom alltet”. 
Françoise Dastur har påpekat att Patočka försöker extrahera fram kristendomens ”and-
liga och existentiella kärna” snarare än att ta fasta på dess teologiska dimension. För 
Patočkas diskussion av detta se: CSE, s. 415. För Dasturs analys se: Françoise Dastur, ”La 
question de la technique: le dialogue entre Patočka et Heidegger”, s. 56.  
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dagen och ”föra blicken ända till den dimension där den [negativiteten] 
uppfylls av ett positivt innehåll”.40 Det är en form av ”ända-till-slutet-varo”, 
en rörelse som måste föras ända till slutet och som måste föras dit till vilket 
pris som helst (může to přijít kdykoliv) eftersom det endast är i och genom 
negativiteten som den fenomenologiska skillnaden kan träda fram.41 Det 
handlar, fortsätter Patočka, om att ”visa in concreto att friheten är något 
negativt och om att uppvisa positiviteten i denna negativa kvantitet”.42 Den 
här ”positiviteten” i negativiteten, det positiva innehåll som offret manifes-
terar är inget mindre än världen i dess helhet – den gemensamma värld som 
i förhållande till alla varanden är ett intet.  

Det autentiska offret är alltså ett offer för intet, för den negativitet som 
utgör själva upprinnelsen till all frihet och som också utmärker världen i 
dess helhet. För Patočka är det nämligen endast intet som förmår bryta med 
den ekonomiska logik som annars styr över offrets logik. Men om intet är 
det för vilket offret utförs, vad är det då som offras? Ett autentiskt offer kan 
till att börja med inte vara ett offer av något som vi är likgiltiga inför, utan 
det måste vara något som vi värdesätter. Det måste vara ett offer av något 
som är absolut eller av något som intensifierar vår existens och gör den 
meningsfull. Det som måste offras är därför livet självt, då det är just livet 
som är modernitetens högsta värde. Det är nämligen endast ett offer av livet 
självt som förmår bryta med modernitetens logik då ett sådant offer, trots 
modernitetens oräkneliga offer, förblir otänkbart inom dess ramar. Offret är 
i denna mening ett offer av livet för intets skull. Men att offra livet innebär 
inte självmord enligt Patočka. Offret inbegriper visserligen vår ändlighet på 
så sätt att det är riskfyllt, att vårt faktiska liv sätts på spel, men det offer som 
Patočka syftar på rör snarare ett offer av det som är dött i våra liv. Det berör 
just den självutlämning som karakteriserar existensens tredje rörelse, en 
utlämning eller ett överlåtande av livet till något högre än de repetitiva 
moment som karakteriserar arbetets hegemona rörelse. Marcia Sá Caval-
cante Schuback har påpekat att Patočka därigenom förstår offret på ett sätt 
som ligger nära Bataille.43 Precis som är fallet hos Bataille destruerar offret 
nämligen livet, livet är det som offras, men det som destrueras är reifie-
ringen av livet och offrets ekonomiska logik. Offrets princip är inte, skriver 
Bataille, ”destruktion, och även om det ibland går så långt som att full-

— 
40 CSE, s. 404. 
41 CSE, s. 416.  
42 CSE, s. 416.  
43 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Offer och Räddning – Jan Patočkas läsning av 
Heidegger och Frågan om tekniken”, s. 152.  
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ständigt förstöra sitt objekt (som i en förintelse) är destruktionen som offret 
ämnar åstadkomma inte någon förintelse”.44 Det är tvärtom, fortsätter 
Bataille, ”tinget, endast tinget, som förstörs i offret”, det förstör ”objektets 
verkliga underkastelse”.45 Det som står på spel är en destruktion av objektets 
användbarhet; en destruktion av det som möjliggör en instrumentell an-
vändning av objektet. Det är först på basis av en sådan instrumentalism som 
ett objekt kan inordnas i en utbytesekonomi (jag offrar X för att uppnå Y).46 
I Batailles efterföljd kan vi därför skilja mellan en destruktion av livets 
reifierade form, och en förintelse av livet som sådant. I denna bemärkelse är 
ett sådant offer också ett offer eller en destruktion av moderniteten som 
sådan. Det som offras är nämligen just den reifiering som den västerländska 
metafysiken har kulminerat i.  

Den västerländska metafysiken karakteriseras enligt Patočka av en ut-
veckling i och genom vilken dess egen transcendens, dess meta, har objek-
tiverats till en transcendent grund, vare sig vi talar om idén om Gud, Staten, 
Människan, Livet eller Kraften. Detta innebär också att den västerländska 
metafysiken på olika sätt, och i olika former, har reducerat filosofins kon-
stitutiva negativitet till positiv närvaro. Metafysiken har kort sagt förvandlat 
sitt eget mörker till ljus – vilket inte minst är tydligt i Platons försök att 
inkorporera orgiasmen under ansvaret. Denna utveckling kulminerar sedan 
i moderniteten under vilken all form av transcendens är så främmande att 
själva idén om ett autentiskt offer framstår som helt och hållet irrationell. 
Mot bakgrund av detta utgör Patočkas tankar om det autentiska offret en 
invertering av filosofins början. För om filosofins början karakteriseras av 
en rörelse genom vilken mörkret inkorporeras under ljuset är filosofins, 
historiens och politikens möjliga omskakning i dag helt och hållet avhängig 
en möjlig inkorporering av ljuset under mörkret. Detta innebär emellertid 
inte att Patočka skulle förespråka någon form av återvändo till en för-

— 
44 Georges Bataille, Théorie de la religion (Paris: Gallimard, 1973), ss. 58-59.  
45 Ibid.  
46 Batailles förståelse av offret härstammar från Marcel Mauss, som i Les Fonctions 
sociales du sacré definierar offret utifrån två distinkta moment. Till att börja med förut-
sätter offret skillnaden mellan det heliga och det profana, men för att denna skillnad ska 
kunna bli manifest måste objektet förstöras, just på grund av att det inte längre ska ha 
någon funktion i den profana världen. Claire Perryman-Holt har i en kort artikel disku-
terat denna antropologiska dimension av offret i relation till Patočkas förståelse av det. 
För detta se: Claire Perryman-Holt, ”Jan Patočka and the Sacrificial Experience”, i The 
New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy XIV, red. Ludger 
Hagedorn & James Dodd (London: Routledge, 2015). För Mauss diskussion om offret se: 
Marcel Mauss, Les Fonctions sociales du sacré, Oeuvres vol. 1 (Paris: Minuit, 1968).  
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metafysisk, religiös eller irrationell förståelse av transcendens. Transcenden-
sen framstår visserligen som en ”absolut skillnad” i en tid när all transcen-
dens har försvunnit, men denna absoluta skillnad och annanhet är på 
samma gång existensens egenhet, dess mest egna. Negativiteten som trans-
cendensen konstitueras av är därigenom inte någon förlorad essens som 
existensen strävar efter att återfinna, utan existensens själva ekstas. I för-
hållande till reifieringen av livet innebär den en absolut skillnad, en 
transcendens bortom livet, men en transcendens som kastar livet tillbaka på 
existensen, som väcker liv i livet och försätter det i den rörelse som under 
moderniteten har förstelnat. Det är detta som Patočka syftar på när han 
talar om en ”vinst genom en frivillig förlust”. I seminariediskussionerna 
beskriver han också samma tankegång, men med hjälp av Goethes berömda 
formulering från Faust: ”I ditt intet hoppas jag finna alltet” (In deinem 
Nichts hoff’ ich das All zu finden).47 Det är annorlunda uttryckt i existensens 
intighet som dess egentliga helhet står att finna. Men precis som vi har sett 
tidigare är människans grundlösa negativitet just det som konstituerar dess 
samexistens. Det är nämligen människans grundlösa dynamik som hela tiden 
tvingar existensen utanför sig själv i riktning mot den gemensamma värld 
som i slutändan är dess egenhet. Ett offer för intet är med andra ord på sam-
ma gång en uppoffring för det gemensamma. Det innebär just en sådan upp-
offring av det egna självet som återfinns i den tredje rörelsens transcendens: 
en uppoffring av självet som innebär en självutlämning till det ”främmande”. 
Offret innebär med andra ord ingenting annat än en erfarenhet i och på den 
gräns vid vilken all ”kontakt” med andra utspelar sig, den gräns vid vilken vår 
samexistentiella frihet äger rum. Den här erfarenheten är i och för sig själv 
inte exceptionell, utan utmärker tvärtom stora delar av vår existens. Men i en 
individualistisk tidsålder är en uppoffring av det egna för det gemensammas 
skull trots allt något som framstår som främmande. I relation till samtidens 
nivellerande av allt och alla till homogen identitet framstår en sådan upp-
offring kort sagt som en absolut skillnad.   

Patočkas analys av denna negativa transcendens föranleder också frågan, 
som en av seminariedeltagarna ställer, om inte Kants förståelse av det kate-
goriska imperativet framställer en liknande transcendens. Patočka tillstår att 
han betraktar Kants idé om det kategoriska imperativet som ”ett försök till 
att formulera skillnaden mellan varat och varanden”; som ett försök att 
närma sig den ontologiska eller fenomenologiska skillnaden.48 För Patočka 

— 
47 CSE, s. 413.  
48 CSE, s. 417.  
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utgör det kategoriska imperativets regulativa idé med andra ord en form av 
negativ transcendens. De kategoriska imperativen, såsom exempelvis impe-
rativet att upphöja sina maximer till allmän lag, tvingar nämligen männis-
kan att handla i enlighet med något som, å ena sidan, transcenderar det 
varande och som, å den andra, inte bildar någon transcendent positivitet 
som människan verkligen kan uppnå. Men även om Kant på så vis närmade 
sig den skillnad som är själva möjlighetsbetingelsen för ett brott med 
modernitetens logik gjorde han det enligt Patočka på ett ”icke-historiskt 
sätt”.49 Det kategoriska imperativet gäller, skriver Patočka, ”för alla männis-
kor i alla omständigheter”.50 Det är enligt Kant giltigt för alla förnuftiga 
varelser av den anledningen att det vilar på förnuftets universella natur. Det 
är emellertid just den här transhistoriska och universella aspekten som 
Patočka vänder sig mot. I motsats till Kant hävdar han att offrets transcen-
dens med nödvändighet svarar mot en specifik historisk situation. Den 
moderna ”räddningen” kan i denna mening endast uppstå på basis av en 
konflikt genom konflikt, i och genom det totala överflöd av mening i vilket 
meningen går förlorad och inte genom någon övertidslig kapacitet i det 
mänskliga förnuftet. Det som Patočka syftar på här rör tvärtom, precis som 
var fallet i hans tidigare analyser av den tredje rörelsens särart, en konflikt 
som på samma gång utgör ”en erövring av det som är dött i en själv”, om ett 
överskridande av vår livlöshet genom ett erkännande av vår ändlighet.51 Det 
är en konflikt i existensen själv mellan dess alienation och den potentiella 
frigörelsen från den. När den här konflikten försvinner, försvinner enligt 
Patočka också politikens omskakning. Att övervinna konflikten genom 
konflikt blir därigenom också till ett övervinnande av livet till förmån för en 
politisk existens.  

I seminariet i fråga preciserar Patočka också sin förståelse av ett 
autentiskt offer närmare genom att ge exempel på sådana handlingar. I 
detta sammanhang lyfter han fram Aleksandr Solzjenitsyns författarskap 
och Andrei Sakharovs protestaktioner som autentiska offer som involverade 
ett tydligt risktagande. Här är det också svårt att inte tänka på Jan Palach, 
den unge tjeckiske studenten som brände sig själv till döds i Prag 1969 som 
en protest mot Warzawapaktens invasion av Tjeckoslovakien 1968 – även 
om varken Patočka eller någon av seminariedeltagarna förvånande nog 

— 
49 CSE, s. 417.  
50 CSE, s. 418.  
51 PSF, s. 231.  
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nämner honom i diskussionerna.52 Men Patočka pekar inte bara på olika 
”dissidenter” i detta seminarium, utan tillägger också att den ”europeiska 
vänstern, även om det sker i objektiverad form, fortfarande innehåller om-
sorgen om själens tankeströmning”.53 Seminariet avslutas sedan med att 
Patočka, i en för honom avgjort optimistisk ton, påpekar att den gryende 
kollektivismen i Europa kanske kan utgöra en möjlig väg ut ur krisen.54 
Oavsett vilken tilltro Patočka egentligen hade till den europeiska 68-vän-
sterns kollektivism är det tydligt att det är just frågan om möjligheten av en 
annan form av gemenskap, en annan form av kollektivism om man så vill, 
som kommer att stå i centrum för hans efterföljande tematisering av poli-
tikens omskakning.   

Frontens gränser 
Tematiken kring offret försvinner visserligen inte helt från Patočkas 
tänkande i dessa efterföljande texter, men det är nu, i de Kätterska essäerna, 
en fråga som han förstår utifrån fronten och frontlinjens fenomen. Patočka 
fortsätter med andra ord att analysera politikens omskakning i termer av 
konflikt, men nu också i relation till 1900-talets konflikter och krig. Kriget 
är det utlopp som återstår när det orgiastiska har förtryckts till sin yttersta 
extrem, det är den intensifierade form som mörkret tar när ljuset har blivit 
fullständigt och totalt. Kriget är i denna mening själva sinnebilden för me-
ningens paroxystiska försvinnande i moderniteten: kriget är meningens 
övermättning och därigenom också dess förlust. Detta innebär samtidigt att 
kriget också är en manifestation av det som Patočka tidigare talade om i 
termer av en ”ända-till-slutet-varo”. Det är en ”ända-till-slutet-varo” av den 
anledningen att kriget paradoxalt nog är ljusets yttersta förbländning. Det är 
den förbländning som genom krigets och mörkrets oheliga allians med den 
upplysta rationaliteten är ljusets och framträdandets ytterlighet. Eftersom 

— 
52 Jan Palach tände eld på sig själv den 16:e januari 1969 på Wenceslastorget i Prag och 
avled tre dagar senare. Han lämnade efter sig ett självmordsbrev i vilket han framförde 
två krav: ett omedelbart slut på all censur och ett förbud mot distribueringen av Zprávy, 
en pro-sovjetisk tidning som ockupationsmakten hade startat. Palachs död gav sedan 
upphov till en rad liknande självmord i Tjeckoslovakien: Jan Zajíc brände sig själv till 
döds den 25:e februari, Evžen Plocek den 4:e april och Michal Leučík den 11:e april. Det 
var dock, tragiskt nog, endast Palachs självmord som fick någon uppmärksamhet efter-
som regimen på ett effektivt sätt tystade ned rapporteringen om de andras öde. För en 
beskrivning av dessa händelser se: Jonathan Bolton, Worlds of Dissent, s. 54f. 
53 CSE, s. 414.  
54 CSE, s. 429. 
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kriget är en sådan ytterlighet utgör det emellertid också den punkt vid vilken 
”det räddande” enligt Patočka kan träda fram. Kriget är på en och samma 
gång meningens övermättning och en meningsförlust som kan innebära en ny 
början, en omskakning som kan omkullkasta modernitetens logik.  

Denna omskakande förlust återfinner Patočka i det första världskrigets 
frontkrig samt i de fronterfarenheter som både Ernst Jünger och Pierre 
Teilhard de Chardin vittnade om i sina respektive skrifter.55 Den första er-
farenheten av fronten, en erfarenhet som få människor kan utstå, är ”en 
upplevelse av meningslöshet och av outhärdlig skräck” – ”fronten är absur-
diteten par excellence”.56 Den här erfarenheten är meningslös och absurd i 
den bemärkelsen att den manifesterar modernitetens perversion eller rättare 
sagt: den manifesterar moderniteten som perversion. Fronterfarenheten 
uppvisar nämligen det absurda i att utkämpa ett krig för fredens skull och 
med hjälp av de tekniska medel som den upplysta rationaliteten själv har 
frambringat.57 Frontlinjen är absurd, men den är också eskatologisk i det att 
människor som erfar den också förmår skymta ”ett slut på alla dagens 
värden” just på grund av att detta krig är ett världskrig, ett krig som hotar 
världens alla värden.58 Men direkt efter att denna eskatologi har skymtat 
fram förtäcks den och konfiskeras av dagens krafter. Eskatologin skymtar 
fram, men böjs, skriver Patočka, ”tillbaka till den ’världsliga’ nivån, dagens 
nivå, och använder i dagens tjänst det som hörde till natten och till evig-
heten”.59 Det som därigenom triumferar i kriget är alltså ännu en gång 
kraften, och en kraft som använder sig av freden som ett medel för kriget. 
Krigets absurda logik, frontens momentana eskatologi, är dock inte bara en 
erfarenhet av ljusets och mörkrets perversion, utan också en erfarenhet i 
och genom vilken en sann omskakning kan äga rum. Det är också i relation 
till möjligheten av en sådan omskakning som Jüngers och Teilhard de 
Chardins vittnesmål blir så paradigmatiska för Patočka.  

— 
55 Här syftar Patočka framförallt på Jüngers essä ”Der Kampf als inneres Erlebnis” och på 
Teilhard de Chardins essä ”La nostalgie du front”. Se: Ernst Jünger, ”Der Kampf als 
inneres Erlebnis”, i Sämtliche Werke VII – Betrachtungen zur Zeit (Stuttgart: Klett-Cotta, 
2002); Pierre Teilhard de Chardin, ”La nostalgie du front”, i Ecrits du temps de la guerre 
(Paris: Grasset, 1965).  
56 KE, s. 176. Övers. mod.  
57 Här kan man påminna om att det första världskriget på många sätt var det första 
storskaliga kriget i vilket industrialismens teknologiska landvinningar tillämpades i pro-
duktionen av nya former av vapen såsom exempelvis maskingevär, granater, giftgaser, 
ubåtar, stridsvagnar etc.  
58 KE, s. 176. 
59 KE, s. 176. Övers. mod.  
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Även om eskatologin, dagens och ljusets slut, tenderar att ”böjas tillbaka” 
och på nytt inordnas under dagen skymtar den trots allt fram på ett sätt som 
i en och samma utveckling gör fronten meningslös och potentiellt menings-
skapande. Frontlinjen ställer nämligen människan inför ett absolut offer. 
Detta offer är absolut i den betydelse som Patočka tidigare gav det auten-
tiska offret då dess mening endast vilar i sig själv och därigenom inte är 
relativ något annat. Därigenom innebär fronterfarenheten enligt Patočka 
också en möjlighet att övervinna kraften, en möjlighet till ett brott med 
modernitetens logik. Patočka insisterar därför på att fronterfarenhetens 
mörker på så vis också bildar ett hinder för dagens krafter; att natten träder 
in som ett hinder just vid den punkt där dagens och kraftens logik når sin 
egen ytterlighet och nadir:  

Frontlinjens djupaste upptäckt är därför att livet lutar sig ut mot natten 
[vykloněnost života do noci], mot kampen och döden, att det inte klarar sig 
utan denna del av livet som, från dagens perspektiv, framträder som något 
blott icke-existerande; transformationen av livets mening som här snubblar 
på intet, på en gräns över vilken det inte kan träda, längs vilken allting 
transformeras.60  

Frontlinjens ”positiva aspekt”, som Patočka kallar den, återfinns med andra 
ord i dess negativitet, i den konfrontation med intet som den innebär. 
Precis som det autentiska offret handlar det om en ”vinst genom en frivillig 
förlust”. Det är inte en fortsatt förslavning av livet under livet självt, utan, en 
”ofantlig frigörelse från just en sådan underkastelse”.61 Det som Patočka 
återfinner i Jüngers och Teilhard de Chardins vittnesmål om frontlinjens 
mörker är på så vis en erfarenhet i och genom vilken krigets absurda logik 
bryter samman. Det är en erfarenhet i vilken döden inte längre tar formen 
av statistik, utan där man ständigt konfronteras med den på ett sådant sätt 
att krigets logik själv bryter samman och en sann fred kan uppstå. Man kan 
alltså, precis som vi har sett tidigare, endast överskrida livlösheten, dödens 
statistiska närvaro, genom ett erkännande av ändligheten. Men i de Kätter-
ska essäerna visar sig denna tankegång i en delvis annorlunda skepnad. Det 
som Patočka nu hävdar är att det endast är genom ett erkännande av 
ändligheten som en sann fred kan uppnås, då det endast är detta som 
förmår bryta med ett krig som står i dagens och livets tjänst.  

— 
60 KE, ss. 180-181. Övers. mod.  
61 KE, s. 183. Övers. mod.  
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Konfronterad med fronterfarenhetens mörker kan således människan 
paradoxalt nog bryta med krigets logik. Fronterfarenheten utgör dessutom, 
potentiellt sett, uppkomsten av en ny gemenskap, nämligen de skakades 
solidaritet. Denna solidaritet är, skriver Patočka, det ”medel” (prostředek) 
på basis av vilket vi kan bryta med vår alienerade underkastelse.62 När allting 
rämnar, när dagens alla värden och mål skakas om, framträder vår ändliga 
utsatthet och vårt utsatta beroende av andra människor och en ny form av 
gemenskap blir möjlig. I och genom den här erfarenheten visar sig näm-
ligen världen i dess helhet, det vill säga den gemensamma och delade värld 
som moderniteten genomgående har undertryckt. Solidariteten är däri-
genom världslig, den förenas i och av den negativitet som återfinns i värl-
dens frånvaro. Denna samexistens eller solidaritet är således, till skillnad 
från arbetets rivalitet och motvaro, en omskakad samexistens som endast 
vilar på vår grundlösa ändlighet; på den negativitet som sammanflätar oss 
med världens delade frånvaro.63  

Patočkas beskrivningar av fronterfarenheten, för att inte tala om Jüngers 
och Teilhard de Chardins, är dock stundtals djupt problematiska. I dessa 
passager tycks Patočka förespråka en romantisk heroism samtidigt som han 
beskriver kriget som en möjlig frigörelse, men utan att egentligen tematisera 
krigets oerhörda lidande. Den samexistens eller solidaritet som kan uppstå 
på basis av denna heroism tycks därtill vara en högst elitistisk gemenskap; 
en gemenskap mellan dem som förmår överskrida och överleva krigets 
meningslöshet och oerhörda fasor samt komma stärkta ur dem. Det går inte 
att bortse från närvaron av denna krigsromantik i de Kätterska essäerna, 
men om man vill förstå varför Patočka vänder sig till kriget på det här sättet 
är det viktigt att lyfta blicken och se bortom dialogen med Jünger och 
Teilhard de Chardin. Patočka förstår nämligen kriget i två olika betydelser: 
kriget, eller polemos, är till att börja med den strid som utmärker den 

— 
62 KE, s. 184. Övers. mod.  
63 Eskatologin har i denna mening en särskild betydelse i de Kätterska essäerna. Det 
handlar nämligen inte om en eskatologi som leder till någon transcendent domän, eller 
för den delen något transcendent varande, utan snarare om en eskatologi som kastar exi-
stensen tillbaka till den negativitet som alltid har varit en del av den mänskliga existen-
sen, men som moderniteten har trängt undan och försökt eliminera. Eskatologin ger 
visserligen upphov till en specifik form av gemenskap och samexistens och till en ny 
relation till den delade och gemensamma värld som också den gradvis har överskuggats 
under moderniteten. Men detta innebär inte någon frälsning, vilket Derridas förståelse 
av Patočka i termer av en ”messiansk eskatologi” ger vid handen. Det är tvärtom något 
som konfronterar människan med den oroliga amplitud som hon i grunden är konsti-
tuerad av.  
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fenomenologiska skillnaden, konflikten mellan framträdelser och framträ-
dandet som sådant, men det är också ett historiskt och empiriskt krig. Dessa 
två betydelser är närvarande genom hela de Kätterska essäerna. Problemet 
är att Patočka inte alltid lyckas skilja dem åt. Redan i seminarierna om 
Europas problem från 1973 får Patočka en fråga från en av seminariedel-
tagarna om just den här skillnaden. Hur ska man, frågar seminariedelta-
garen, förstå skillnaden och relationen mellan två så distinkta saker som 
”konflikten i varat”, å ena sidan, och ”de konkreta mänskliga konflikterna, 
världskrigen”, å den andra?64 Patočka ger tyvärr inget tillfredsställande svar 
på den här frågan, utan påpekar bara att man inte bör sammanblanda 
krigets ontologiska och empiriska dimension. Det faktum att Patočka fick 
denna fråga under samma tid som han arbetade på de Kätterska essäerna 
gör det emellertid ännu svårare att begripa varför han inte själv särskilde 
krigets två betydelser tydligare. Stundtals sammanblandar han rentav själv 
dessa två dimensioner av kriget. Samtidigt tillhandahåller dessa seminarier 
och diskussioner om offret ett slags implicit nyckel för att förstå krigets 
problematik i de Kätterska essäerna. Den tankefigur som Patočka aldrig 
släpper taget om är nämligen idén om ett motstånd i form av en ”konflikt 
genom konflikt”. Kriget blir på så vis ett uttryck för den ända-till-slutet-
varo som ska kunna manifestera den fenomenologiska konflikten mellan 
framträdande och undandragande, den konflikt mellan ljus och mörker 
som under moderniteten har gått förlorad. Det är också därför som Patočka 
kan hävda att kriget är ”något förklarande (něco vykládajícího), något som i 
sig är meningsfullt”.65 Kriget manifesterar den fenomenologiska striden, 
men förstått utifrån den specifika betydelse som Patočka lägger i det hera-
klitiska begreppet polemos. Den ontologiska striden är den enhet av spän-
ning i och genom vilken framträdelser kan träda fram i och med att världen 
i dess helhet drar sig undan. I denna mening skulle man, för att särskilja 
begreppen, kunna tala om att fronterfarenheten, erfarenheten av kriget, 
manifesterar polemos, att det manifesterar den ontologiska striden. I en tid 
när alla skillnader har utplånats är världskriget alltså den absurda ytterlighet 
och extrem vid vilken skillnadens utplånande blir manifest, men också en 
erfarenhet där förlusten av den här skillnaden kan ge sig till känna just som 
en förlust. I ett brev till Fink från den tredje juni 1975 klargör Patočka den 
här tankegången närmare. Fink har enligt Patočka visat på just denna 
betydelse av striden i sin bok Sein, Wahrheit, Welt och i seminarierna om 

— 
64 CSE, s. 405. 
65 KE, s. 170. Övers. mod.  
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Herakleitos som Fink höll med Heidegger läsåret 1966-67.66 Polemos, skriver 
Patočka i detta brev, ”utgår från dunklets hemlighetsfulla rike […], medan 
det empiriska kriget springer ur dagen, ljuset och det nyktra”.67 Förstått på 
det sättet är det empiriska kriget, paradoxalt nog, fortsätter Patočka, något 
som döljer dunklet. Kriget döljer självt stridens dunkel i ett överflöd av ljus 
samtidigt som detta överflöd också är den punkt vid vilken dagens logik 
själv briserar. I det hypertrofiska ljus som mobiliseras för att rättfärdiga 
kriget blir förlusten av skillnaden mellan ljus och mörker manifest och 
därigenom uppstår också möjligheten till ett brott med dagens, ljusets och 
krigets logik. Med upptäckten av natten börjar, skriver Patočka, ”kanske en 
ny livsdag bryta in: morgonrodnad i vardande”.68  

Det är också i den här bemärkelsen som frontlinjen blir paradigmatisk 
för Patočka. Fronten är nämligen ett uttryck för existensens själva gräns-
situation, en existentiell manifestation av den fenomenologiska skillnaden. 
Detta innebär emellertid inte att Patočkas beskrivningar av fronten däri-
genom blir mindre problematiska, men det låter oss i alla fall följa den 
tankegång som leder honom fram till dem. Samtidigt måste dessa högst 
problematiska rader om kriget i de Kätterska essäerna läsas och förstås mot 
bakgrund av den politiska kontexten i 1970-talets Tjeckoslovakien, och inte 
minst mot bakgrund av den kommunistiska regimens propaganda. Denna 
propaganda var nämligen full av appeller för fred, världsfred och det sätt på 
vilket de kommunistiska staterna, däribland Tjeckoslovakien och Sovjet-
unionen, fungerade som en garant för den. Detta samtidigt som det tjecko-
slovakiska civilsamhället befann sig under en pågående ockupation av just 
Sovjetunionen. Patočka rör bara som hastigast vid denna realpolitiska situa-
tion i sina arbetsanteckningar, något som också tematiserades i det före-
gående kapitlet, men man finner en liknande tematik även hos andra char-
tister, däribland Václav Havel. 1985 blir exempelvis Havel inbjuden till en 
fredskongress i Amsterdam, men väljer att tacka nej. Istället för att närvara 
vid konferensen skriver han en essä med titeln ”Reservationens anatomi” i 
vilken han motiverar sin frånvaro och förklarar sina reservationer mot kon-
ferensens ämne. Först och främst, konstaterar Havel i denna essä, ”måste 
man inse att ordet ’fred’ i vår del av världen har berövats sitt innehåll”. Den 

— 
66 Eugen Fink & Jan Patočka, Briefe und Dokumente – 1933–1977, s. 127. För Finks dis-
kussioner av begreppet se: Eugen Fink, Sein, Wahrheit, Welt: Vor-Fragen zum Problem 
des Phänomen-Begriffs; Martin Heidegger & Eugen Fink, Heraklit (Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 1970).  
67 Ibid., s. 128. 
68 Ibid.  
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kommunistiska regimens propaganda har helt enkelt approprierat ordet 
fred så till den grad att det har blivit verkningslöst. Samtidigt, skriver Havel, 
vet medborgarna av erfarenhet att det döljer sig en helt annan verklighet 
bakom denna ideologiska fasad: ”livets tomhet i den totalitära staten, makt-
centrets allmakt och befolkningens maktlöshet”.69 Det är i ljuset av detta, 
fortsätter Havel, inte förvånande att ordet fred ”väcker misstro, skepsis, löje 
och motvilja hos folket här”.70 Det är också i ljuset av denna misstro mot 
fredens propaganda som många i Tjeckoslovakien, och många av chartis-
terna, måste ha läst Patočkas uppgivna rader i de Kätterska essäerna när 
verket först publicerades i samizdatform. Patočkas analyser genomsyras 
nämligen av en hopplöshet inför den politiska kontext som han verkade i 
och som han under stora delar av sitt liv tvingades att verka utanför. Den 
här hopplösheten letar sig också in i hans filosofi på ett sådant sätt att kriget 
och fronterfarenheten framträder som en möjlig utväg från ”fredens” för-
tryckande ockupation. Men oavsett vilken kontext som Patočkas analyser av 
kriget i de Kätterska essäerna egentligen svarar mot, rör sig hans tänkande 
farligt nära en heroisk glorifiering av kriget som inte går att bortse ifrån. 
Frontlinjen upphöjs till en priviligierad gränserfarenhet i den mänskliga 
tillvaron och till den omskakning i och genom vilken den tredje rörelsens 
utsatta frihet ska kunna bryta fram. Detta inbrott är dock inte längre bara en 
existentiell omskakning, utan också en historisk sådan – det är löftet om en 
ny början i en tid när existensens gränserfarenheter allt mer tenderar att 
försvinna och suddas ut. När detta inträffar försvinner nämligen deras 
närvaro i mindre epokala konstellationer (som kärleken, revolten, äcklet 
och ångesten) och det möjliga brott som de instiftar är inte längre en själv-
klar del av existensen. Gränsens utplåning kräver, menar Patočka, en om-
skakning av historiska mått.  

I Patočkas ögon är det endast genom en sådan gränserfarenhet som de 
skakades solidaritet kan uppstå; det är endast genom en konfrontation med 
döden som en verklig fred kan uppstå. Men oavsett vilken tilltro som 
Patočka satte till den här erfarenheten är det tydligt att erfarenheterna från 
det första världskriget inte ledde till någon positiv utveckling. Det första 
världskrigets fronterfarenheter var på intet sätt något som förmådde om-
skaka modernitetens logik, utan det var på sin höjd en romantisk och 
heroisk omskakning som endast drabbade ett fåtal, däribland Jünger och 

— 
69 Václav Havel, ”Reservationens anatomi”, i En dåre i Prag – Brev, tal, texter 1975–1990, 
s. 231.  
70 Ibid., s. 232.  
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Teilhard de Chardin. För många av dem som genomlevde frontens fasor var 
det inte heller något som ledde till någon nyvunnen pacifism, utan det 
första världskrigets fronter var tvärtom på många sätt en grogrund för det 
andra världskrigets folkmord.71 Mot slutet av de Kätterska essäerna ställer 
Patočka också själv, i en väldigt uppgiven ton, frågan om varför kriget inte 
”utvecklade sin räddande potential”; om varför denna erfarenhet ”inte haft 
någon avgörande inverkan på 1900-talets historia”?72 Det finns, konstaterar 
Patočka, inga enkla svar på dessa frågor, men det som 1900-talets fortsatta 
historia visar är att seklets krigiska natur inte kom till något slut i och med 
det första världskriget, utan att krigen fortsatte i oförminskad styrka. Till 
skillnad från det första världskriget var dock de efterföljande krigen, med 
början i det andra världskriget, inte längre frontkrig. I och med stridsflygens 
och långdistansmissilernas inträde på krigets arena elimineras ”skillnaden 
mellan frontlinjen och hemmet” och kriget kan potentiellt sett bryta ut var 
som helst och när som helst.73 Krigen går från att ha varit varma till att bli 
kalla och från kalla till att bli pyrande. Dessa pyrande eller glödande krig 
upprättar visserligen inte lika tydliga frontlinjer på den europeiska kon-
tinenten längre, men de inristar, tillägger han, frontlinjer mellan kontinen-
terna, en ”avgrund mellan beati possidentes och de som dör av hunger på en 
planet som är rik på energi – på ett sådant sätt att krigstillståndet inten-
sifieras”.74 Livet fortsätter att förslavas under livet självt och det som fram-
stod som en potentiell omskakning var på sin höjd en mindre rubbning som 
endast internaliserades i livets egen logik. Fredens, livets och dagens ratio-
nalitet har, skriver Patočka, ”inget slut, det är en ståndpunkt av oändlig 
konflikt som ständigt återföds i nya former”.75  

Även om det första världskriget och dess frontlinjer inte utgjorde någon 
egentlig omskakning och även om det fredliga krigets logik fortsätter i oför-
minskad styrka, betraktar emellertid Patočka ”räddningen” utifrån samma 
perspektiv. Räddningen är endast möjlig om människan förmår bryta med 
den ”upplysta” vardagens upprepningar, om hon förmår överskrida sin 
förslavning under livet och leva i och genom existensens gränser – om hon 
— 
71 Många frontsoldater sökte sig efter kriget till den växande extremhögern i såväl Tysk-
land som andra europeiska länder. Även Hitler var involverad i striderna på västfronten, 
något som han ofta lyfte fram i sina tal. För en analys av den roll som dessa ”front-
soldater” kom att spela under det andra världskriget se: Eric Hobsbawm, The Age of 
Extremes – A History of the World, 1914–1991, s. 125. 
72 KE, s. 181. Övers. mod.  
73 KE, s. 181. Övers. mod.  
74 KE, s. 182. Övers. mod.  
75 KE, s. 182.  
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återerövrar den grundlösa amplitud som har gått förlorad. Om världen i 
dess helhet, den delade och gemensamma värld som under moderniteten 
har gått förlorad, ska kunna återupptäckas måste det alltså ske i och genom 
de gränserfarenheter där existensens amplitud, negativitet, och världslighet 
blir manifest. Det är nämligen endast på basis av en sådan gränserfarenhet 
som en annan form av gemenskap och solidaritet kan uppstå, och alla de 
som vägrar tillerkänna mörkret någon betydelse lever, skriver Patočka, likt 
”parasiter på andras blod”.76 Denna solidaritet konstituerar emellertid inte 
något positivt program, den upprättar ingen stabil grund för samexistensen, 
utan talar ”som Sokrates daimonion, genom varningar och påbud” – den 
säger nej till krigets, våldets och mobiliseringens logik.77  

Motståndet som plikt  
Den negativitet som står i centrum för såväl Patočkas analyser av offret som 
fronterfarenheten återkommer också i hans texter inom ramen för Charta 
77. Hans engagemang i den tjeckoslovakiska medborgarrättsrörelsen knyter 
emellertid inte bara an till hans filosofiska förståelse av negativitetens 
betydelse för tänkandet och för existensen, utan också till hans förståelse av 
det filosofiska tänkandets särart. I en intervju från 1967 understryker han 
exempelvis att det filosofiska tänkandet, ”för att det ska vara relevant, måste 
inta en position på frontlinjen” – en position som han själv också kom att 
inta i och genom sitt engagemang i Charta 77.78  

Patočka skrev två texter som uttryckligen behandlade frågan om vad 
Charta 77 egentligen var och vad rörelsen syftade till; båda skrivna under det, 
för honom själv, så ödesdigra året 1977.79 Och även om dessa texter återknyter 
till vissa centrala tankegångar i hans filosofiska texter är de samtidigt märkta 

— 
76 KE, s. 185. Övers. mod. Anledningen till att Patočka här talar om parasiter är att de 
personer som av olika anledningar var arbetslösa stämplades som just parasiter av den 
tjeckoslovakiska regimen. Sektion 203 av den tjeckoslovakiska lagtexten förbjöd också 
uttryckligen denna form av ”parasitism”. Patočka inverterar med andra ord medvetet 
ordets betydelse här: parasiterna är inte de arbetslösa, utan tvärtom de som inte förmår 
se att arbetet inte är livets högsta värde. För en diskussion av ”parasitismen” i Tjeckoslo-
vakien se: Jonathan Bolton, Worlds of Dissent, ss. 88-89.  
77 KE, s. 184.  
78 Jan Patočka, ”K filosofovým šedesátinám. s Janem Patočkou o filosofii a filosofech”, s. 
629.  
79 Jan Patočka, ”Čím je a čím není Charta 77”; Jan Patočka, ”Co můžeme očekávat od 
Charty 77?”. Den första av dessa två texter kommer hädanefter att förkortas som CJC 
och den andra som CMO. Båda texterna finns publicerade i Jan Patočka, Sebrané spisy 
XII – Češi I (Prag: Oikoymenh, 2006).  
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av den politiska kontext som de svarade mot. Medan vissa tankar och formu-
leringar återkommer och utgör ett slags eko av hans filosofiska analyser 
försvinner andra och ger vika för en mer realpolitisk intervention. Den första 
av dessa texter, ”Čím je a čím není Charta 77” (”Vad är och vad är inte Charta 
77”), skrev Patočka den 3 januari 1977. Det uttryckliga syftet var att ge Charta 
77 ett filosofiskt och moraliskt djup som det första dokumentet, skrivet som 
det var i en medvetet torr och formell ton, saknade.  

Texten tar sin början i en beskrivning av det tjeckoslovakiska samhället. I 
detta samhälle slits människan sönder av olika ideologier, menar Patočka, 
och är därigenom missnöjd trots att hon lever i välstånd. För att komma till 
rätta med detta missnöje söker hon emellertid kontinuerligt efter en utväg 
från det genom att sätta sin tillit till staten. Problemet är att människors tillit 
till politikens makt och till staten är en del av samma utveckling då staten 
allt mer tydligt framträder ”som en stor generator och som ett stort magasin 
av kraft, som har all annan kraft, fysisk och andlig, till sitt förfogande”.80 
Staten är det uttryck som kraften tar i politiken: det är den position utifrån 
vilken samhället och den mänskliga existensen nivelleras och instrumenta-
liseras. Patočka förstår med andra ord den tjeckoslovakiska politiken i ter-
mer av kraft, i termer av en homogenisering och likriktning av samhället i 
enlighet med dess produktivitet och instrumentalitet.81 Diagnosen som 
Patočka ställer på sin samtid, och den kritik som han riktar mot den, förblir 
i detta avseende i stora drag identisk med hans tidigare analyser av den 
post-europeiska moderniteten i bland annat ”Varnaföreläsningen” och i de 
Kätterska essäerna. Men medan hans diagnos förblir densamma föreslår 
han, i linje med Chartas ursprungliga formuleringar, ett annat motstånd. 
Det som krävs, hävdar Patočka nu, är något som förmår bryta med det 
tekniska och instrumentella förnuftet, något som befinner sig bortom en 
kalkyl som endast kretsar kring individuella vinster eller fördelar – det krävs 
en ny moral. Konfronterad med ett helt och hållet instrumentaliserat 
samhälle krävs det en moral som till sitt väsen ”inte endast är taktisk och 
situationell utan absolut”.82 Detta innebär samtidigt att människor inte 
längre kan sätta sin tillit till staten eller dess kraft och makt, utan att de 
— 
80 CJC, s. 428. 
81 Det är viktigt att lyfta fram detta eftersom Patočkas fortsatta tematisering av kraften 
allt som oftast har gått förlorad i litteraturen om Patočkas inblandning i Charta 77. Den 
engelska översättningen av texten är också symtomatisk i detta avseende då ordet síla 
(kraft) genomgående översätts med power och inte force. Se: Jan Patočka, ”The Obliga-
tion to Resist Injustice”, övers. Erazim Kohák, i Jan Patočka – Philosophy and Selected 
Writings, s. 340.  
82 CJC, s. 428. 
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måste börja lita till en moral som befinner sig bortom dess anspråk. På så 
vis kan man också, menar Patočka, visa att staten själv förblir bunden till 
denna moral. Hur ”teknologiskt välutrustad” en stat än må vara kan den 
nämligen inte fungera, skriver Patočka, ”utan en moralisk grund, utan 
övertygelser som inte beror på sedvänjor, omständigheter eller förväntade 
övertag”.83 De olika lagar som en stat formulerar och vidmakthåller är på så 
vis ett uttryck för en mer genomgripande moral som staten och dess lagar 
förblir bundna till.  

Genom att den tjeckoslovakiska regimen hade ratificerat Helsingfors-
deklarationen och dessutom inkorporerat stora delar av avtalet i landets 
lagtext, hade också Tjeckoslovakien förbundit sig till att respektera med-
borgarnas mänskliga rättigheter. Men Patočkas text syftar inte bara till att 
återigen befästa medborgarrättsrörelsens ståndpunkt att Helsingforsdekla-
rationen, trots att den hade undertecknats och införlivats i landets lagstift-
ning, inte hade efterlevts och att regimen var tvungen att efterleva de lagar 
som den själv hade stiftat, utan pekar vidare mot en mer djupgående mora-
lisk fråga. Även om stater alltid formulerar sin politik i förhållande till en 
specifik moralisk uppfattning består moralen nämligen inte, konstaterar 
Patočka, i ett ”säkerställande av att samhället fungerar, utan i att människan 
ska kunna vara människa”.84 Moralen är därigenom inte något som män-
niskan skapar i enlighet med sina böjelser, begär och intressen, utan något 
som skapar människan. Idén om mänskliga rättigheter innebär, som 
Patočka nu uttrycker det, endast en övertygelse om att det finns något 
”ovillkorligt” som befinner sig ovanför både människor och stater – något 
som är suveränt och okränkbart. Det är detta, menar Patočka, som förenar 
chartisterna och som utgör den moraliska position utifrån vilken deras 
kritik mot regimen tar sin början. Därigenom påminner också Charta 77, 
fortsätter Patočka, om det faktum att en stringent begreppslig analys ”redan 
för 180 år sedan klargjorde att alla moraliska plikter vilar på något som låter 
sig beskrivas som människans plikt gentemot sig själv; något som, bland 
annat, inkluderar plikten att försvara sig mot orättvisor som begås mot 
en”.85 I ljuset av denna passage blir det tydligt att Patočka inte bara anser att 
chartisterna har en rätt att försvara sig mot orättvisor, utan att det är deras 
moraliska plikt och skyldighet. Respekten för de mänskliga rättigheterna 
har alltså sin grund i en moral som i slutändan kretsar kring människans 

— 
83 CJC, s. 429. 
84 CJC, s. 429. 
85 CJC, ss. 429-430. 
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plikt gentemot sig själv och hennes plikt att försvara sig när någon eller 
något hotar hennes rättigheter. För att motivera detta påstående hänvisar 
Patočka också implicit till Kants verk Die Metaphysik der Sitten från 1797 
(publicerat just 180 år före Patočkas text).86 Patočkas argumentation tyder 
också på att han genomgående har Kants moralfilosofi i åtanke. Skillnaden 
mellan det som Patočka talar om i termer av en instrumentell och en abso-
lut moral tycks exempelvis vara en omformulering av skillnaden som Kant 
introducerar mellan hypotetiska och kategoriska imperativ. Dessutom är 
idén att moralen ligger till grund för rätten, och inte tvärtom, något som 
också återfinns i Kants tänkande. Men denna kantianska vändning är prob-
lematisk och gåtfull betraktad utifrån Patočkas tidigare filosofiska verk. Bara 
fyra år tidigare i seminarierna om Europa förkastade exempelvis Patočka 
den kantianska moralen på basis av just den universalitet som han nu åbe-
ropar sig på. Kants moralfilosofi och själva idén om ett kategoriskt impera-
tiv svarar visserligen på ett formellt plan mot den negativitet och transcen-
dens som Patočka försöker utveckla, men förblir i slutändan otillräcklig 
eftersom den enligt Patočka inte förmår svara mot den specifika historiska 
konstellation som den post-europeiska moderniteten utgör. Hur ska man 
då förstå Patočkas referens till Kant? Är den endast ett uttryck för en 
kompromiss för att lättare kunna kommunicera Chartas budskap? Eller 
handlar det, som Derrida en gång uttryckte det, om att Kants regulativa 
idéer har en ”viss värdighet” som filosofer ger vika för när alla andra argu-
ment har brustit?87  

För att kunna besvara dessa frågor, frågor som i slutändan kommer att 
beröra relationen mellan Patočkas filosofi och hans delaktighet i Charta 77, 
måste man emellertid först klargöra vad Patočka egentligen syftar på när 
han hänvisar till Kant. På vilket sätt tillåter Kants förståelse av plikten 
Patočka att formulera ett motstånd eller ett försvar mot orättvisor som en 
plikt? Det är till att börja med tydligt att den del av Die Metaphysik der 
Sitten som Patočka hänvisar till är den som behandlar de ”metafysiska 
grunderna för dygdeläran” (Metaphysiche Anfangsgründe der Tugendlehre) 
och mer specifikt det kapitel i vilket Kant analyserar människan plikter 
gentemot sig själv. Medan den första delen av boken behandlar rättsläran 
och de yttre plikter som människan har i relation till rätten, tematiserar 
denna andra del de etiska plikter som människan har i relation till sig själv. 

— 
86 Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten – Werke in Zwölf Bände Vol. 8  (Zürich: Ex 
Libris, 1977). 
87 Jacques Derrida, Voyous – Deux essais sur la raison (Paris: Galilée, 2003), s. 122.  
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Kant särskiljer här mellan de plikter som människan har i förhållande till 
sig själv som ett ”animaliskt väsen” och som ett ”moraliskt väsen”.88 De ani-
maliska plikterna innefattar plikter som rör det biologiska livet: plikten att 
upprätthålla livet, att bevara människosläktet etc. Det som Patočka syftar på 
här rör emellertid människans plikter i förhållande till sig själv som ett 
moraliskt väsen. Dessa inkluderar plikten att inte ljuga och att inte vara 
girig, men enligt Kant involverar de också plikten till självaktning (Selbst-
schätzung). Människans självaktning stammar från det faktum att hon inte 
bara är liv, att hon inte bara är ett djur eller en homo phaenomenon, utan att 
hon därtill är en person med ett ”moraliskt praktiskt förnuft”: att hon är en 
homo noumenon.89 För Kant innebär detta att människan inte – precis som 
hans tidigare analyser i Grundläggning av sedernas metafysik och i Kritik av 
det praktiska förnuftet hade visat – kan betraktas som ett medel för något 
annat, utan att hon är ett mål i och för sig själv. Därigenom besitter också 
människan en värdighet, en ”absolut inre värdighet”, på basis av vilken hon 
kräver respekt ”från alla andra förnuftiga varelser i världen”.90 Denna vär-
dighet ställer också människan inför plikten till självaktning, inför plikten 
att motstå all form av servilitet och kryperi (Kriecherei) inför andra – en 
plikt som Kant sammanfattar med imperativet: ”bli inte till människornas 
slavar” (Werdet nicht der Menschen Knechte).91  

Det är också detta som Patočka syftar på när han vänder sig till Kant för 
att förklara varför människan har en plikt att försvara sig mot orättvisor. 
Patočka kommer alltså väldigt nära Kants ursprungliga formuleringar, men 
denna närhet är, som Jakub Čapek har visat, delvis illusorisk.92 Det som 
Patočka, på basis av Kants analyser, försöker visa är att människan har en 
plikt att försvara vissa universella rättigheter som hon besitter; rättigheter 
som Helsingforsdeklarationen hade garanterat. 93 Hos Kant finns det visser-

— 
88 Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten,  A 65. 
89 Ibid., A 93-94. 
90 Ibid., A 94.  
91 Ibid., A 97. 
92 Jakub Čapek, ”Le devoir de l’homme envers lui-même – Patočka, Kant et la Charte 
77”, i Tumultes (n° 32-33, 2009).  
93 Avtalet var uppdelat på tre så kallade ”korgar”. Den första innehöll principer för rela-
tioner mellan staterna som exempelvis territoriell integritet, icke-intervention i inrikes-
frågor och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Den andra kor-
gen behandlade principer som skulle förbättra det ekonomiska, teknologiska och veten-
skapliga utbytet mellan de två blocken. Den tredje korgen behandlade slutligen olika 
aspekter rörande mellanmänskliga relationer såsom återförenandet av familjer, mötet 
mellan unga medborgare över blockgränserna och den övergripande förbättringen av 
mänskliga relationer över nationsgränserna. Den innehöll också principer som skulle 
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ligen ett intimt samband mellan rätten och moralen, men det är trots allt ett 
samband som innehåller vissa viktiga skillnader. Rättsplikterna (Rechts-
pflichten) är nämligen plikter som det är möjligt att stifta lagar om medan 
dygdeplikterna (Tugendpflichten) är plikter för vilka lagstiftningen med 
nödvändighet är ”inre” och stammar från det egna förnuftet som en auto-
nom kapacitet. De moraliska plikterna vilar i denna bemärkelse på männis-
kans frihet och på hennes autonoma och lagstiftande kapacitet som en för-
nuftig varelse. Rätten, å andra sidan, reglerar bara, skriver Kant, ”den yttre 
och i sanning praktiska relationen mellan en person och en annan, i den 
mån som deras handlingar kan ha […] ett inflytande över de andra”.94 
Rätten baseras med andra ord inte i första hand på morallagar, utan be-
handlar endast människans samvaro med andra människor. Därför kan 
Kant också definiera rätten som ”inbegreppet av de betingelser under vilka 
den enas villkor kan förenas tillsammans med den andras villkor under en 
allmän lag om frihet”.95 På ett generellt plan kan man alltså karakterisera 
skillnaden mellan rätt och plikt, eller mellan juridik och moral, som en 
skillnad mellan det samhälleliga och det personliga. Kant skulle exempelvis, 
konstaterar Čapek, betrakta självmord som något omoraliskt, men inte med 
nödvändighet som något olagligt i en juridisk mening.96 Plikten till självakt-
ning som Patočka tycks ta fasta på skiljer sig dock i vissa avseenden från 
andra moraliska plikter. Den innefattar en relation till andra och är därmed 
relaterad till det samhälleliga plan som egentligen är reserverat åt rätten. 
Självaktningen implicerar nämligen en självaktning i relation till andra 

 
leda till förbättrade informationsutbyten och förbättrade arbetsvillkor för journalister. 
Från Sovjetunionens och Warzawapaktens sida var avtalet något som framförallt hand-
lade om frågor och principer rörande territoriell integritet och inte mänskliga rättig-
heter. Brezjnev betraktade exempelvis avtalet, symtomatiskt nog, som ”höjdpunkten i sin 
karriär som statsman”. Men det var inte bara det så kallade ”Östblocket” som förde 
denna linje i förhandlingarna. Även USA, Grekland och Portugal ställde sig kritiska till 
inkluderingen av mänskliga rättigheter i avtalet. Det var framförallt de västeuropeiska 
staterna som krävde att frågor om mänskliga rättigheter skulle vara en del av avtalet. För 
en beskrivning av det arbete som ledde fram till Helsingforsdeklarationen se: Jouni Jär-
vinen, Normalization and Charter 77 – Violence, Commitment and Resistance in Czecho-
slovakia, ss. 118-120. Dokumentet finns publicerat på University of Minnesotas hemsida: 
http://www1.umn.edu/humanrts/osce/basics/finact75.htm. Senast besökt 2016-10-24.  
För citatet från Brezjnev se: Vladislav Zubok, A Failed Empire: The Soviet Union in the 
Cold War from Stalin to Gorbachev (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 
2007), ss. 237-238. 
94 Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, A 22, B 33.  
95 Ibid.  
96 Jakub Čapek, ”Le devoir de l’homme envers lui-même – Patočka, Kant et la Charte 
77”, s. 366. 
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människor och en självaktning som också statuerar att man inte ska böja sig 
för någon annan. Patočka finner i denna mening ett slags brygga mellan 
moralen och rätten som visserligen finns närvarande i Kants tänkande, men 
som Kant själv aldrig utvecklade.  

Čapeks text är intressant på grund av att den synliggör denna delvis 
dolda kantianska struktur i Patočkas argumentation, men den är också 
intressant för att Čapek mot slutet av sin artikel väcker en mer principiell 
fråga, nämligen frågan om hur man egentligen ska förstå Patočkas relation 
till Chartas ursprungliga syften. Charta 77s protest var nämligen formulerad 
på basis av vad man skulle kunna kalla för en rättspraxis eller jurisprudens 
och inte på grundval av några universella mänskliga rättigheter som, likt 
Patočka formulerar det, skulle vara ”ovillkorliga” och befinna sig över både 
stater och människor. Medborgarrättsrörelsens appell var med andra ord 
mycket mer konkret än Patočkas beskrivningar av den. Det enda som den 
insisterade på var att den tjeckoslovakiska regimen var juridiskt, och inte 
nödvändigtvis moraliskt, tvungen att efterleva det avtal som den själv hade 
ratificerat och de lagar som den själv hade stiftat. Det var också i detta 
konkreta krav som dess storhet låg, då den på basis av en sådan formulering 
kunde utgöra den minsta gemensamma nämnaren för en rad människor 
med olika politiska, ideologiska eller, för den delen, moraliska ståndpunk-
ter. Patočkas beskrivningar av Charta 77 tycks med andra ord missa det 
som gjorde protesten så effektfull, nämligen att den formulerades i juridiska 
och inte moraliska termer. Men, som Čapek avslutar sin artikel med att 
skriva, kan en ”handling som förbinder sig till att den positiva lagen ska 
respekteras verkligen grundas enbart i legalitet”?97 En sådan protest tycks 
med nödvändighet, om än implicit, innefatta en viss moral, nämligen i form 
av det moraliskt felaktiga att bryta mot en lag och, i en kantiansk mening, 
att bryta mot en lag som man själv har stiftat. Detta pekar i sin tur vidare 
mot något som Čapek bara rör kortfattat vid mot slutet av sin artikel, men 
som tycks utgöra själva kärnan i Patočkas politiskt-filosofiska engagemang i 
Charta 77. Mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter existerar näm-
ligen inte i första hand för att de är universella, utan på grund av att 
människor, som Čapek skriver, ”anser att de är okränkbara och försvarar 
dem”; på grund av att människor anser att de är universella och på grund av 
att rättvisan överskrider rätten.98 Det är också detta överskridande som står 

— 
97 Jakub Čapek, ”Le devoir de l’homme envers lui-même – Patočka, Kant et la Charte 
77”, s. 369. 
98 Ibid.  
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på spel i relationen mellan rätten att försvara sig mot orättvisor och plikten 
att göra det. Plikten överskrider rätten, men på ett sådant sätt att rätten först 
konstitueras som rätt i försvarandet av den. Plikten, skriver Čapek, över-
skrider ”den positiva rätten (legaliteten) på ett paradoxalt sätt, den 
överskrider den för att fullborda den”.99 Detta slags överskridande är heller 
inte, fortsätter Čapek, ”något främmande för Patočkas tänkande”, utan är 
endast en ny form för det som Patočka hade varit upptagen med genom 
hela sitt författarskap, nämligen negativiteten förstådd som en frigörelse 
från det givna.100 Konfronterad med en realpolitisk situation som den i 
Tjeckoslovakien 1977 kände sig Patočka emellertid tvungen att på något sätt 
ge denna negativitet en positiv form, något som skedde i och genom en 
specifik läsning av Kants moralfilosofi. Detta sker dock genom något som 
snarare är en tolkning av Kant eller en vidareutveckling av något som 
endast finns latent i hans tänkande än genom någon nyfunnen kantianism. 
Även om Patočka i dessa texter om Charta 77 stundtals använder sig av 
begrepp och termer som ”absolut moral”, och även om han talar om de 
mänskliga rättigheterna som universella och okränkbara, måste dessa 
tankegångar situeras i förhållande till den kontext i vilken de var skrivna. I 
Patočkas filosofiska skrifter finns det i själva verket ingen diskussion om 
mänskliga rättigheter och heller inte någon diskussion om en absolut eller 
universell moral. Utifrån hans analyser av den mänskliga existensen, och på 
grundval av hans tidigare kritik av just Kants moralfilosofi, skulle man 
tvärtom kunna hävda att moralen med nödvändighet är historiskt situerad 
och att det därigenom inte existerar någon absolut eller universell moral. 
Det finns däremot djupgående analyser i hans författarskap av just den form 
av frigörelse som i slutändan också står i centrum för hans engagemang i 
Charta 77. Den moral som kommer till uttryck i Patočkas texter om Charta 
77 är med andra ord endast begriplig på basis av hans förståelse av politiken 
och inte tvärtom. Samtidigt manifesterar Patočkas engagemang i Charta 77 
just det politiska tänkandets och den politiska handlingens särart. Om det 
politiska tänkandet ska vara relevant måste det nämligen situeras i den 
kontext mot vilken det på olika sätt svarar. Därigenom finns det också alltid 
en viss dissonans mellan det politiska tänkandet och det politiska hand-
landet. Detta innebär inte att Patočkas politiska analyser var något som han 
var tvungen att helt och hållet överge när han konfronterades med den 
politiska handlingens situerade natur, men det innebar att vissa delar av 

— 
99 Ibid., s. 370.  
100 Ibid.  
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hans tänkande fick träda tillbaka till förmån för andra. När den tjecko-
slovakiska regimen väl hade undertecknat Helsingforsdeklarationen och 
därigenom hade förbundit sig till att respektera de medborgerliga fri- och 
rättigheterna i landet var det just i relation till detta dokument som det 
politiska motståndet mot regimen tog sin början. Även om den här texten 
måste situeras i relation till den kontext i vilken den var skriven låter den 
oss alltså följa hur frågan om motstånd, och den negativitet som den för 
Patočka alltid involverar, blir till en plikt, men utan att därigenom göra av-
kall på Patočkas tidigare filosofiska analyser. Motståndet kristalliseras nu i 
en transcenderande rörelse av plikt som i och genom dess överskridande av 
rätten också grundar den. Motståndet blir kort sagt till rättens ursprung. 
Det var endast genom chartisternas motstånd mot regimen som de mänsk-
liga rättigheterna, som regimen formellt sett redan hade undertecknat, 
gradvis antog formen av verkliga rättigheter för medborgarna. Om de män-
skliga rättigheterna verkligen är universella blir de i denna mening univer-
sella först i och genom försvarandet av dem: det är endast genom att man 
överskrider legalitetens ramar som legaliteten kan rättfärdigas. På basis av 
Kants analyser kan Patočka också hävda att detta försvar är grundat i vad 
Kant skulle kalla för självaktning och i dess efterföljande princip att inte 
vara någon annan människas slav. I och genom denna transcendens uppstår 
också en solidaritet med andra, plikten att försvara sig mot orättvisor 
innebär nämligen samtidigt, menar Patočka, att chartisterna inte handlar i 
eget intresse, utan endast i relation till plikten själv. Plikten att försvara sig 
mot orättvisor innebär därigenom också en möjlighet att informera andra 
om de ”orättvisor som en individ är utsatt för” och detta överskrider inte, 
tillägger Patočka, ”ramarna för plikten”.101 Tvärtom kommer denna plikt till 
motstånd vara något som förenar människor; transcendensen och frigörel-
sen från det givna kommer ge upphov till en samexistens och solidaritet i 
motstånd. Ingen individ kommer därför, fortsätter Patočka, ”behöva känna 
sig isolerad” i sin protest, utan plikten vi har mot oss själva har vi också till 
andra och till ”vårt samhälle”.102 Plikten till motstånd och till ett försvar mot 
orättvisor är alltså en plikt som vi delar med andra och genom vilken vi 
förenas med dem. Vår frigörelse från förtryck är med andra ord alltid en 
gemensam frigörelse, eftersom frigörelsen med nödvändighet innebär en 
självutlämning till andra. Både frihet och frigörelse är fenomen som endast 
är möjliga om de är delade med andra: min individuella frihet är beroende 

— 
101 CJC, s. 430.  
102 CJC, s. 430.  
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av andras och om jag är den enda som är fri finns det ingen frihet. Friheten 
är kort sagt med nödvändighet samexistentiell. Detta ömsesidiga beroende 
av varandra innebär dessutom att andras orättvisor är ”mina” orättvisor, 
men inte för att jag genom empati eller medlidande förmår leva mig in i 
deras situation eller för att vi tillhör samma klass eller samhällsgrupp, utan 
för att andras orättvisor drabbar min egen existens – då denna existens inte 
innebär något annat än en självutlämnande rörelse bortom mitt eget ”själv”. 

Det som gör den här korta texten om Charta 77 så intressant i 
förhållande till Patočkas filosofiska texter är således att den på olika sätt 
konkretiserar delar av Patočka politiska tänkande. Även om han inte använ-
der sig av begreppet de skakades solidaritet i denna text är det exempelvis 
tydligt att det är samma tankefigur som återkommer. Medan hans tidigare 
analyser i de Kätterska essäerna presenterade denna solidaritet i exceptio-
nella och heroiska termer, framstår den nu som en högst konkret sam-
existens som skakas av gemensamma orättvisor och av ett gemensamt 
motstånd mot dem – ett motstånd som också det innehöll en rad omska-
kande moment. Patočkas insisterande på att plikten att försvara sig mot 
dessa orättvisor också är en gemensam plikt anknyter därtill på ett tydligt 
sätt till hans förståelse av den mänskliga existensen som en samexistens som 
är oupplösligt förbunden med andra. Detsamma kan sägas gälla för hans 
analyser av omsorgen om själen och dess sammanflätning med en omsorg 
om samhället. Ingen omsorg om själen förblir nämligen möjlig på en 
individuell, och odelad, nivå, utan är på samma gång en omsorg om det 
gemensamma och om samhället. Frigörelsens uppoffring sker kort sagt all-
tid och med nödvändighet i form av en uppoffring för det gemensamma, i 
form av en självutlämning som spränger individens snäva ramverk.103  

I den andra texten som Patočka skrev om Charta 77, ”Co můžeme 
očekávat od Charty 77?” (”Vad kan vi förvänta oss av Charta 77”) – en text 
som Patočka författade bara några timmar innan säkerhetstjänstens sista 
förhör med honom – kopplar han också samman frågan om motstånd med 
tematiken om offret. Texten tar sin utgångspunkt i frågan om medborgar-
rättsrörelsens motstånd har något värde. Har Charta 77 egentligen åstad-

— 
103 Här kan man tillägga att Patočka visserligen talar om individen och dess rättigheter i 
denna text om Charta 77, men att han gör det på grund av den politiska situationen i 
Tjeckoslovakien. Alla politiska organisationer och sammanslutningar var nämligen, vid 
sidan av kommunistpartiet, strikt förbjudna. För att kunna hävda att uppropet befann 
sig inom Tjeckoslovakiens juridiska ramar kunde dokumentet alltså på intet sätt ge vid 
handen att Charta 77 var en politisk organisation.  
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kommit något annat än en intensifiering av regimens förtryck och hade en 
passiv acceptans varit ett bättre förhållningssätt? På detta svarar Patočka: 

Låt oss inte skräda orden: underkastelse har aldrig lett till några förbätt-
ringar, endast till ett förvärrande av situationen. Ju större rädslan och servili-
teten är, desto mer har de mäktiga vågat, desto mer vågar de och kommer de 
att våga. Inget kan få dem att släppa sitt grepp annat än en sönderfrätning av 
deras självförtroende – en insikt om att deras handlingar, orättvisor och dis-
krimineringar inte går obemärkta förbi, att vattnet inte sluter sig kring de 
stenar som de kastar.104  

Charta 77 har enligt Patočka demaskerat den här logiken hos regimen och 
visat att den socialism som den företräder ”är despotisk snarare än ’demo-
kratisk’”.105 Därigenom har det också blivit tydligt att motståndet mot regi-
men är den enda möjlighet som återstår. Detta motstånd kommer dock att 
kräva uppoffringar, men, tillägger Patočka, Charta har också visat att ”det 
finns saker som det är värt att lida för, att de saker för vilka vi kanske måste 
lida är de saker som gör livet meningsfullt, och att utan dem blir all konst, 
litteratur och kultur till blotta handelsvaror som endast går från skrivbordet 
på kassakontoret och tillbaka igen”.106  

Det här är den sista texten som Patočka hann skriva innan sin död. Kort 
efter hans död blev också formuleringen ”det finns saker som det är värt att 
lida för” till något av en politisk slogan för chartisterna; en formulering som 
kom att användas i såväl texter och appeller som i ett mer vardagligt tal om 
de förföljelser som drabbade chartisterna. Den som framförallt bidrog till 
frasens spridning var Václav Havel, som efter Patočkas död använde sig av 
formuleringen i en rad texter och offentliga tal.107 Havels användning av 
denna fras är – vilket bland andra Petr Rezek har påpekat – på många sätt 
problematisk, inte minst eftersom Havel stundtals tycks bortse från Pa-
točkas ursprungliga intentioner.108 När Havel, och andra chartister med 
honom, tillägnade sig frasen gjorde de detta för att understryka att det är 
”värt att lida” för konst, litteratur och kultur; att det var värt att lida för de 
saker som många av de intellektuella inom Charta 77 blev arresterade för 
dagligen. Men Patočka skriver aldrig att man bör lida för konsten, littera-
turen och kulturen, utan för det som gör livet och kulturen meningsfulla. 

— 
104 CMO, s. 441. 
105 CMO, s. 442.  
106 CMO, s. 443.  
107 Se exempelvis: Václav Havel, ”Reservationens anatomi”, s. 248. 
108 Petr Rezek, Filozofie a politika kýče (Prag: Jan Placák – Ztiíchla klika, 2007), ss. 106-120.  



7 - POLITIKENS OMSKAKNING 

303 

Och även om Patočka, i den här texten, talar om detta i termer av ”saker” är 
det tydligt att en sådan formulering endast är en eftergift för den specifika 
genre som texten är skriven i. Det som är värt att lida för är inte någon sak, 
utan den negativitet och frånvaro som skänker mening åt alla ”saker”.  

Negativitetens politik 
Denna negativitet är också något som står i centrum för Patočkas sista 
filosofiska texter, även de författade under 1977. I dessa texter, som tillsam-
mans har fått den postumt givna titeln ”Dvě studie o Masarykovi” (”Två 
studier om Masaryk”), återvänder han nämligen till just frågan om negativi-
tetens betydelse i den mänskliga tillvaron. Utgångspunkten för diskus-
sionerna i dessa texter är nihilismens problem. Alltsedan Kants vederlägg-
ning av det ontologiska gudsbeviset är gud enligt Patočka död för filosofin. 
När Nietzsche, cirka hundra år senare, proklamerar guds död är det endast 
ett fullbordande av den utveckling som Kants kritiska projekt påbörjade. 
Det är också på grundval av guds död som Kants moralfilosofi måste 
förstås. Men Kant förstod, detta till trots, inte räckvidden av nihilismens 
problem. Det var tvärtom först Dostojevskij som enligt Patočka såg de 
existentiella följderna av Kants vederläggning av gudsbeviset. Detta mani-
festerar sig inte minst i Bröderna Karamazov och i konversationen mellan 
Ivan Karamazov och hans bror Alyosha i bokens femte kapitel. Det som 
denna konversation kretsar kring är, skriver Patočka, just Kants moraliska 
teleologi och ”begreppet om världens och livets ändamålsenlighet, möjlig-
heten av att handla i riktning mot förverkligandet av det högsta goda”.109 
Ivan Karamazov talar också genomgående i kantianska termer: ”jag tror på 
en ordning, på livets mening, jag tror på den eviga harmoni som man säger 
att vi ska uppgå i […]”.110 Ivan överskrider samtidigt Kants tänkande genom 
att hävda att dessa moraliska postulat inte är apodiktiskt nödvändiga, utan 
hypotetiska och villkorade. I Ivans ögon är de enligt Patočka villkorade av 
det faktum att vi faktiskt vill handla och att meningen med våra handlingar är 
— 
109 DSM, s. 376. Här kan man tillägga att det också finns historiska belägg för påståendet 
att Dostojevskij skulle ha dramatiserat Kants moralfilosofi i sina romaner. Sedan Dosto-
jevskij släppts ut från fängelset i februari 1854, skriver han ett brev till sin bror och frågar 
om han kan skicka en rad böcker till honom, däribland den franska översättningen av 
Kritik av det rena förnuftet och Hegels föreläsningar om filosofins historia. Han tillägger 
sedan att: ”Hela min framtid beror på det”. Citerat av Patočka från: Iakov Golosovker, 
Dostoevsky i Kant (Moskva: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, 1963).  
110 Fjodor Dostojevskij, Bröderna Karamazov, övers. Staffan Dahl (Stockholm: Wahl-
ström & Widstrand, 2002), s. 261.  
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”lycka som en belöning för moraliska förtjänster”; de är villkorade av att 
”’meningen’ med vår handling är något som redan är fastlagt”.111 Problemet är 
att själva idén om en handlings mening förutsätter existensen av ”missämja, 
ondska och lidande”. Därigenom inträder man också, fortsätter Patočka, i 
”moralens domän”, den domän i vilken det finns en gud, eller en teleologisk 
idé, med vilken man förhandlar; en moral av do ut des. Man inträder med 
andra ord i en moral som bygger på ekonomiska övervägningar i vilken en 
god handling kan involvera ondska och i vilken målet med en handling kan 
helga dess medel. Detta är i sig inget problem, utan det pris som man måste 
betala för att det ska finnas en moral. Det som får Ivan Karamazov att pro-
testera mot denna moral är konfrontationen med barns lidande. Till skill-
nad från vuxna människor som är medvetna om moralens struktur är bar-
nen ”bortom gott och ont i en moralisk mening, utanför det moraliska 
universumet, men indragna i logiken hos världens moraliska ändamål”.112 
Konfronterad med barns lidande bryter Ivans kantianska logik samman och 
det gör även hans tilltro till att deras lidande på något sätt skulle kunna 
rättfärdigas på basis av en framtida harmoni. Vederläggningen av världens 
moraliska ändamålsenlighet, eller i alla fall tvivlet på att det finns någon 
sådan harmoni, ställer alltså Ivan, i Patočkas tolkning, inför nihilismens 
problem. Den här erfarenheten förvandlar också Ivan till en ”underjords-
människa”.113 Han är medveten om att det inte finns någon slutgiltig mora-
lisk mening och är därför utlämnad åt sina och sina medmänniskors god-
tyckliga och i slutändan egennyttiga handlingar. Han vet att andra männis-
kor, precis som han själv, inte har ”någon verklig moralisk substans”, men 
till skillnad från dem är han medveten om det. Han är utlämnad åt en 
”anonym annanhet”, alienerad från sig själv och förlorad i andra som är lika 
alienerade som han själv.114  

Hur bryter man då med en sådan alienation? Patočka menar att Dosto-
jevskij faktiskt tillhandahåller ett svar på denna fråga, men inte i Bröderna 
Karamazov, utan i novellen En löjlig människas dröm.115 Den löjliga männis-
kan, novellens protagonist, transporteras i sin dröm från vår värld, det vill 
säga från en värld fylld av lidande, misär och syndfullhet, till en värld där 
— 
111 DSM, s. 378. 
112 DSM, s. 379.  
113 Patočka anspelar här på Dostojevskijs novell Anteckningar från underjorden. Se: Fjo-
dor Dostojevskij, Anteckningar från underjorden, övers. Bengt Samuelson (Lund: Bak-
håll, 2017).  
114 DSM, s. 381.  
115 Fjodor Dostojevskij, En löjlig människas dröm, övers. Nils Åke Nilsson, i Stavrogins 
brott (Stockholm: Norstedts, 2015).  
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syndfria och lycksaliga människor bor. Denna fantastiska resa innebär 
emellertid på intet sätt någon frälsning för den löjliga mannen, utan han för 
tvärtom med sig sina laster och synder och ödelägger därmed den nya värl-
den. Den löjliga människan delar enligt Patočka Ivans öde. Precis som Ivan 
lever han i en fullständig alienation från både sig själv och andra, men till 
skillnad från Ivan, som är medveten om att andra människor är lika 
alienerade som han själv, är den löjliga mannen ”till själva grunden av sitt 
vara ett offer för den andras blick”.116 Den löjliga mannen är orolig, osäker 
och fylld av skam inför andra människor. Hans alienation tar formen av en 
överkänslighet i vilken varje blick, varje ord och varje handling som han 
möter fyller honom med skam. Till slut finns det ingen annan utväg för 
honom än den totala apatin; försöket att fullständigt isolera sig från alla 
intryck. Överkänsligheten övergår därigenom till en form av apatisk leda, 
som Dostojevskij låter protagonisten uttrycka med orden: ”Jag började 
förstå och känna med hela min varelse att för mig existerade ingenting”.117 
Precis som Heideggers analyser av ångesten och av ledan visar är detta 
emellertid, påpekar Patočka, ”inte en erfarenhet av att det inte finns någon-
ting, utan av att ’ingenting’ finns”.118   

Det är den här konfrontationen med intet som det enligt Patočka är ”värt 
att lida för”. Precis som är fallet i Dostojevskijs novell är det endast genom 
en sådan konfrontation som man kan bryta med det som Patočka i den här 
texten talar om som en trefaldig alienation: alienationen från sig själv, från 
andra och från varat. Men förutom att denna text tillhandahåller den 
omedelbara filosofiska bakgrunden till hans texter om Charta 77, pekar den 
vidare mot frågan om vad offret, fronterfarenheten och motståndet egent-
ligen syftar till. Det mest uppenbara svaret på den här frågan har behandlats 
tidigare: det syftar inte till någonting, inte till något ting. Det är tvärtom 
intet och endast intet som vi uppoffrar oss för och det är också intet som det 
är värt att lida för, eftersom det endast är intet som kan framställa ett brott 
med modernitetens logik. Detta svar har också lett till att vissa kommen-
tatorer betraktar Patočkas senare tänkande som reaktionärt, antimodernt 
och mystiskt – inte minst på grund av Heideggers inflytande.119 Men för-
— 
116 DSM, s. 383. 
117 Fjodor Dostojevskij, En löjlig människas dröm, s. 107. 
118 DSM, s. 383. För Heideggers analys av ledan, se exempelvis: Martin Heidegger, ”Vad 
är metafysik?”, s. 372f.  
119 Detta är inte minst tydligt i Aviezer Tuckers tolkning av Patočka. Tucker skriver 
exempelvis: ”När han [Patočka] accepterade, från Heidegger, att den mänskliga auten-
ticiteten är frihet från alienation, och att sanning är ett ofrivilligt avtäckande, blev han 
reaktionär”. Apropå offret skriver han sedan: ”Patočka sökte efter offrets transformeran-
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utom att sådana epitet oftast tyder på en ovilja eller oförmåga att närma sig 
materialet filosofiskt, är de också missvisande. Patočka betraktar nämligen 
inte intet som tänkandets eller filosofins ändpunkt, den försvinnande punkt 
vid vilken tänkandet skulle uppgå i en förment meditativ mysticism, utan 
som dess början. Det är också detta som står på spel i hans sista filosofiska 
text. Intet sluter sig alltså inte kring sig självt, utan öppnar upp mot den 
helhet som världen utgör. Patočka beskriver det så här: 

Varat avtäcks till en början som ”Ingenting”, som den blixtlika chock som 
får det löpande bandet av relativ mening att stanna upp, och som hade dolt 
sin egen ändlighet för sig självt. Denna blixt (Herakleitos säger: ”Keraounos”, 
det vill säga åskan och blixten, ”styr över allt”) är inte enbart en kall blixt i 
vilken allting fryser fast. Varat framträder, tvärtom, som det i kraft av vilket 
allting öppnas upp: det äger rum som en förundran inför att allting är. 
Denna öppning av helheten visar, just vid det ögonblick när ingenting kvar-
står av de ursprungligen så isolerade ”varför” och ”för vars skull”, på det som 
alltid fortfarande kvarstår, det som alltid och på nytt öppnar upp närvaron 
och, med den, allt det som kan samlas i riktning mot helheten.120  

Erfarenheten av intet är inte, som Patočka redan på 1950-talet hävdade, ett 
”minus, utan ett plus”.121 Den kretsar inte kring någon förminskning av 
världen, utan bildar tvärtom den erfarenhet i och genom vilken världen av-
täcks som en helhet.  

Denna erfarenhet är heller inte något som enligt Patočka är reserverat åt 
filosofin eller filosoferna, utan utmärker tvärtom även det politiska livets 
karakteristiska frigörelse. Det är en erfarenhet som återfinns såväl vid kri-
gets frontlinje, som i erfarenheten av det autentiska offret och i chartis-
ternas politiska handlande. Denna erfarenhet är dessutom något som enligt 
Patočka återfinns i de händelser som utgjorde den omedelbara bakgrunden 
till den tjeckoslovakiska medborgarrättsrörelsens födelse och till Patočkas 
engagemang i den. I essän ”Till frågan om Plastic People of the Universe 

 
de erfarenheter för att frigöra sig från vardagligheten och varanden och för att återföre-
nas med varat”. Erazim Kohák, Patočkas engelska översättare, företräder en liknande 
tolkning, om än lite mer sofistikerad. Problemet med detta argument är att hela Patočkas 
tänkande, och hela hans politiska filosofi, därigenom reduceras till Heideggers filosofi. 
Argumentationen bygger således på ett slags ”guilt by association”: eftersom Heidegger 
var reaktionär var Patočka också det, och eftersom Patočka var reaktionär var Havel det 
likaså. För detta se: Aviezer Tucker, The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from 
Patočka to Havel, s. 71; s. 85. För Koháks läsning se: Erazim Kohák, ”A Philosophical 
Biography”, s. 128ff.   
120 DSM, s. 387.  
121 Jan Patočka, ”Nicota, absolutní pozice a zápor”, s. 655. 
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och DG 307”, som Patočka skrev i december 1976, konstaterar han näm-
ligen att det är möjligt att förstå den tjeckoslovakiska ”undergroundscenen” 
som en invertering av just novellen En löjlig människas dröm.122 Till att 
börja med inverteras novellens intrig. Ungdomarna i musikscenen har i 
motsats till den löjliga människan på intet sätt transporterats till något 
paradis, utan de har tvärtom transporterats till det tjeckoslovakiska sam-
hälle inom vilket ideologin har blivit allenarådande. I detta samhälle har, 
skriver Patočka, ideologin infekterat språket så till den grad att det goda har 
förvandlats till det onda och frihet till slaveri. Tusentals språkliga förän-
dringar har genomdrivits och ingen ”förstår längre det som är, utan har 
insupit bedrägeriet med den modersmjölk som språket utgör”.123 Det är 
emellertid inte bara Dostojevskijs intrig som inverteras i och genom dessa 
händelser. Mot slutet av denna korta essä, antyder Patočka att ”under-
groundscenen” i fråga kan läsas som ett slags politisk protest. Det som står 
på spel i denna ungdomskultur är nämligen frågan om hur man, som 
Patočka uttrycker det, ska kunna påbörja något nytt inom ramen för ett 
samhälle som har gjort arbetets repetitioner till sin egen helgedom. En 
sådan början kräver att man förkastar det som har varit, att man ”delvis 
eller nästintill fullständigt” förkastar den rådande ordningen för att därefter 
påbörja något nytt.124 Den förutsätter med andra ord just en sådan negativ 
erfarenhet som frigörelsen enligt Patočka utgör. Dessa händelser framställer 
därtill en invertering av en sådan erfarenhet eftersom det som mer än något 
annat kännetecknade denna musikscen var glädje och hoppfullhet.125 Det 
som Patočka antyder i denna essä är med andra ord att glädjen och hopp-
fullheten är erfarenheter som, åtminstone i vissa fall, är analoga med ånges-
ten, ledan, offret och fronterfarenheten. De kretsar nämligen kring en form 
av ekstatisk öppenhet inför världen och bildar därmed gränserfarenheter i 
den mänskliga tillvaron. Mot bakgrund av detta blir det också tydligt varför 

— 
122 Jan Patočka, ”K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307”,  s. 425.  
123 Ibid., ss. 425-426.  
124 Ibid., s. 427.  
125 Hoppets fenomen är något som Patočka återkommer till även i andra texter. I hans 
föreläsningar om Vara och tid, konstaterar han exempelvis att hoppet, och det ”kollek-
tiva hoppet”, är något som Heidegger tycks avfärda alltför lättvindigt. Hoppet är näm-
ligen, menar Patočka, en stämning som, likt ångesten, konfronterar människan med 
hennes framtidslighet och, åtminstone under vissa omständigheter, med världen i dess 
helhet. Hoppet går annorlunda uttryckt inte att reducera till en hoppfullhet inför något 
specifikt ting, utan det är en stämning i och genom vilken människan relaterar till värl-
dens frånvaro. För denna diskussion om hoppet se: Jan Patočka, Inledning till fenomeno-
logisk filosofi, s. 229.   
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negativa erfarenheter enligt Patočka inte förminskar världen, utan tvärtom 
öppnar upp den som en helhet. Erfarenheten av glädje innefattar visserligen 
ett negativt moment, en form av frigörelse, men i och genom glädjen fryser 
vi på intet sätt fast, utan försätts tvärtom i rörelse. 

Politikens omskakande världslighet 
För Patočka är dessa omskakande erfarenheter av världens negativitet kon-
geniala med det politiska livet. Det är nämligen en världslighet som utmär-
ker just den mänskliga existensens grundlöshet och frihet. Världen, förstådd 
som en summa av ting och närvaro, går visserligen förlorad i och genom 
dessa omskakningar, men endast för att transformeras eller återställas till 
den helhet av skillnad som den egentligen innebär. Patočkas kritik av mo-
derniteten, hans enträgna insisterande på negativitetens betydelse för den 
mänskliga existensen, syftar i denna mening inte till att överskrida världen 
för överskridandets skull, utan till att överskrida världen för världens skull. 
Det som står på spel är snarast ett överskridande av världen som totalitet till 
förmån för världen som helhet. Den totala världen totaliseras nämligen ge-
nom en likriktande centripetal rörelse som samlar och sammanfogar de 
ingående delarna till en totalitet. Den samlar världen som en totalitet av 
närvarande innehåll, utifrån vilken helheten endast förstås som ett konglome-
rat eller en summa av varanden som inte har någon annan relation till varan-
dra än just det faktum att de betraktas som ekvivalenta. Den här världen är 
därigenom en statisk värld, utan någon rörelse i en pregnant mening. Saker 
förflyttas, pengar överförs och människor migrerar, men varje förändring 
reduceras till en rumslig förflyttning i ett oförändrat vakuum. Rörelsen är 
kort sagt kvantitativ och aldrig kvalitativ. Förändringen är endast en förän-
dring av antal och mängder medan framträdelsernas med-framträdande, 
deras konstitutiva relationalitet, går förlorat i en totalisering där tingen en-
dast framträder som partikulära upprepningar av totalitetens generalitet.  

Erfarenheten av intet spränger dessa ramar och sätter världen i rörelse: 
det är den blixtlika chock som öppnar upp den stängda totaliteten mot 
helheten. Chocken är i denna mening inte, precis som Patočka skriver, 
något som ”fryser fast”, det är inte en chock som paralyserar eller lamslår, 
utan något som oroar och rubbar det till synes orörliga. Chocken stammar 
visserligen från intet, men intet är på samma gång den helhet som världen 
utgör; en helhet som överskrider sina delar och som därigenom framkallar 
förundran. Det är den rörelse i och genom vilken framträdelser urskiljer sig 
från framträdandet som sådant och individueras. Framträdelserna visar sig 



7 - POLITIKENS OMSKAKNING 

309 

nu som singulära, och i form av en singularitet som särskiljer sig från andra 
framträdelser – de visar sig som med-framträdelser. Men de kan endast 
med-framträda på grund av den relationella helhet som världen utgör. 
Detta är likväl inte bara en filosofisk, eller för den delen fenomenologisk, 
fråga om hur världen egentligen bör förstås, utan är i allra högsta grad en 
politisk fråga för Patočka. Förståelsen av världen som en totalitet är till att 
börja med politiskt determinerad: den är ett uttryck för kapitalets och tek-
nikens ekvivalens, vare sig den tar pengarnas eller kraftens form. Men det är 
också en politisk fråga för Patočka av den anledningen att politiken alltid 
och med nödvändighet adresserar den helhet som världen utgör. Politiken 
kretsar inte kring så kallade ”privatintressen”, utan om det gemensamma 
som sådant, om just den helhet som befinner sig bortom de intressen som 
träder i dagen på arbetsplatsen. Skillnaden mellan den totala eller totalise-
rade världen och världen i dess helhet kan därigenom också beskrivas som 
en politisk skillnad. Medan totaliteten begränsar den öppna helhet som 
politikens mening bildas av, utvidgar den helhetliga världen politikens 
ramar till en obegränsad öppenhet. Denna helhet är obegränsad av den an-
ledningen att politikens grundlösa mening består i ett kontinuerligt ifråga-
sättande av politikens ramar; dess mening innebär en pågående frigörelse 
från det som vid ett givet ögonblick definierar dess givenhet. Politiken 
innebär en omskakning av den givna politikens förmenta grunder, ett 
ifrågasättande av det som vi vanligtvis håller för dess sanning. Den här 
omskakningen sker emellertid inte till förmån för en ”ny” grund, den syftar 
inte till att upprätta en ny enhetlig mening för politiken, utan till en kon-
tinuerlig problematisering av den: den syftar till att frilägga de politiska 
konflikterna om vad politiken egentligen är och vad den bör vara. Skill-
naden i fråga är således på samma gång en tidslig skillnad; totaliteten vrider 
framtiden tillbaka till nuet medan helheten kastar ut nuet mot en ändlös 
framtid. Av den anledningen är motståndet mot totaliteten på samma gång 
ett försök till att frigöra existensen som sådan från dess grepp.  

Politikens omskakning sker därigenom i namn av något som Patočka i 
Heideggers efterföljd förstår som existensens helvaro (Ganzsein).126 Men till 
skillnad från Heidegger förstår Patočka möjligheten av en sådan helvaro 
som en politisk fråga. Det som utmärker modernitetens politiska utveckling 
är just den förminskning av den mänskliga existensen som arbetet för med 
sig. Därför är det också endast i och genom en frigörelse från arbetets 
herravälde som existensen kan bli ”hel” och som människan kan återerövra 

— 
126 Martin Heidegger, Vara och tid, § 45, s. 262ff.  
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den framtid som i och med arbetets dåliga oändlighet har gått förlorad. Till 
skillnad från Heidegger kan människan emellertid först bli ”hel” i och 
genom sin utsatthet för världen och för andra människor. För Patočka är 
världen inte, som har diskuterats tidigare, ett ”förfall” i vilket vi förlorar oss 
själva, utan tvärtom själva möjlighetsbetingelsen för en ”självupptäckt” – 
världen utgör det ”främmande” som i sista hand är det mest ”egna”.127 Detta 
visar sig inte minst genom Patočkas upprepade insisterande på att världen 
är delad och gemensam. Negativiteten som till en början erfars blixtlikt och 
som en chock är på samma gång en blixt som kastar ljus över vår utsatthet 
för världen och för andra – något som uppdagar vår samexistens. Omskak-
ningen skakar nämligen om existensen och uppdagar den mänskliga exi-
stensens rastlösa rörelse; en rörelse som hela tiden utspelar sig i relation till 
de gränser vid vilka den mänskliga existensen berör andra och blir berörd 
tillbaka. Frigörelsen från totaliteten för världens skull, motståndet mot mo-
dernitetens logik, är således med nödvändighet en frigörelse för den gemen-
samma världens skull – en frigörelse för den samexistens som den mänsk-
liga existensen alltid existerar i och med. Denna värld är dock vare sig ny, 
transcendent eller utopisk, utan helt och hållet sammanflätad med den 
mänskliga existensen – även om moderniteten har gjort sitt yttersta för att 
utplåna den.  

Patočkas politiska tänkande är i den här meningen intimt förknippat 
med hans filosofiska analyser och försöket att separera dem från varandra 
leder till tillkortakommanden i uttolkningen av hans filosofi i dess helhet. 
Det leder emellertid också till en förminskning av Patočkas möjliga bidrag 
till den samtida politiska filosofin. Detta visar sig bland annat i Edward 
Findlays bok Caring for the Soul in a Postmodern Age – Politics and Phe-
nomenology in the Thought of Jan Patočka. Det som Findlay försöker visa är 
att Patočkas politiska tänkande i slutändan utmynnar i en demokratiteori 
där politikens grundlöshet och antagonism står i centrum.128 Findlays tolk-
ning är inte felaktig, men den är otillräcklig. Det finns visserligen, som vi 
har sett tidigare, en antagonism i spel i Patočkas förståelse av politiken. På 
basis av hans insisterande på politikens grundlöshet tycks demokratin också 
vara det statsskick som han har i åtanke i sina analyser. Problemet med 
Findlays tolkning är således inte tanken att Patočka tycks förespråka en 
specifik form av demokrati. Problemet är att Findlay, på grund av att han 

— 
127 Se supra s. 178, not 28.  
128 Se: Edward F. Findlay, Caring for the Soul in a Postmodern Age – Politics and Phenom-
enology in the Thought of Jan Patočka, ss. 161-184.  
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inte tematiserar Patočkas a-subjektiva fenomenologi, inte förmår se att 
denna demokratiska politik endast är möjlig på basis av den delade och 
gemensamma värld som den moderna subjektivismen och objektivismen i 
en allt högre grad har omöjliggjort. För Patočka förblir demokratin helt 
enkelt ett tomt begrepp om den förstås på basis av den rådande objekti-
vismen. Det politiska och demokratiska problemet med den samtida objek-
tiveringen är nämligen att människan begränsas till sitt arbete och därigenom 
reduceras till en atomär individ samtidigt som hennes”värld” krymper så till 
den grad att hon blir världslös. Människan blir världslös i just den bemär-
kelsen att hennes värld inte längre är delad och gemensam i den mening 
som Patočka lägger i begreppet. Detta innebär också att den mänskliga 
existensen, och därigenom också demokratin, temporaliseras utifrån när-
varon. Politikens möjligheter begränsas annorlunda uttryckt av det som 
redan är aktuellt och givet medan politikens sanna gränslöshet försvinner. 
Det möjlighetsfält som världen enligt Patočka utgör, utmärks inte längre av 
möjligheternas negativitet, utan är koloniserat av samtidens aktuella politik 
och rationalitet. I en och samma utveckling blir alltså världen förminskad 
och politiken begränsad på ett sådant sätt att människans möjligheter, 
hennes möjligheter till handling, kringskärs. Om en sann demokrati ska 
vara möjlig måste därför modernitetens subjektivism och objektivism över-
vinnas. Existensens negativitet och oro, det vill säga just det som subjekti-
vismen underkänner, är nämligen den (av)grund på vilken politikens sanna 
omskakning vilar. Det är den negativitet som delar existensen och som 
därför i slutändan utgör ursprunget för all politik. Patočkas förståelse av 
politiken kan alltså inte reduceras till en demokratiteori, i alla fall inte i den 
mening som Findlay föreslår. Det som Patočka försöker visa är nämligen att 
en sann demokrati inte i första hand är ett specifikt statsskick, exempelvis 
den parlamentariska demokratin, utan något som snarare måste kallas för 
en samexistentiell och världslig demokrati. För att en sådan politik ska 
kunna uppstå måste emellertid även vår rådande demokrati skakas om i 
grunden eftersom den fortfarande vilar på en objektiverad och totaliserad 
förståelse av såväl den mänskliga existensen som av världen. När världen 
objektiveras och privatiseras i och genom den ekonomiska rationalitet som 
karakteriserar moderniteten, omintetgörs nämligen just den gemensamma 
värld mot bakgrund av vilken det politiska livets konflikter utspelar sig. 
Därigenom skapar heller inte politikens konflikter någon enhet längre, utan 
övergår tvärtom gradvis i ett dissociativt och hobbesianskt naturtillstånd.129 

— 
129 Även om Patočka inte hänvisar till Hobbes i sina analyser är det tydligt att Hobbes 
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Detta innebär likväl inte att Patočka skulle förespråka något slags harmo-
nisk och konsensusorienterad politik, utan snarare att han försöker närma 
sig politiken utifrån den spänning som existerar mellan associationens 
identitet och dissociationens skillnad. Men hur förstår då Patočka denna 
spänning och hur skiljer sig hans uppfattning från andra filosofiska försök 
att komma till rätta med frågan om hur man egentligen bör förstå politikens 
konstitutiva antagonism? I ett försök att besvara dessa frågor kan det vara 
klargörande att avslutningsvis kontrastera Patočkas politiska tänkande mot 
Chantal Mouffes förståelse av politiken – en förståelse som har varit in-
flytelserik de senaste åren. 

I Om det politiska särskiljer Mouffe mellan ”det politiska” och ”poli-
tiken”. Det politiska utgör – och i detta sammanhang hänvisar Mouffe ut-
tryckligen till den ontologiska skillnaden i Heideggers tänkande – politikens 
ontologiska dimension medan politiken är dess ontiska manifestationer. 
Politikens ontologi karakteriseras, menar Mouffe, av den antagonism som 
”är konstitutiv för mänskliga samhällen”.130 Konflikten är med andra ord en 
väsensbestämning för all politik. Medan det politiska bestäms och definieras 
i termer av konflikt, utmärks politiken, skriver Mouffe, av ”den uppsättning 
praktiker och institutioner genom vilka en ordning skapas”.131 Den fråga 
som vägleder Mouffes undersökning är också hur den ontologiska dimen-
sionen ska kunna instantieras i det ontiska, det vill säga frågan om hur det 
politiska livets konflikter ska kunna institutionaliseras inom ramen för en 

 
förståelse av politiken är något som Patočka bestämt skulle vända sig emot. Själva idén 
att människan i grunden skulle vara en individuell och egocentrisk varelse som skulle 
sträva efter att förgöra sina medmänniskor om det inte vore för samhällets juridiska 
bojor, är något som Patočka på olika sätt kritiserar i sina texter. Men Patočka framför 
heller inte någon politisk kontraktsteori. I den meningen skiljer han sig inte bara från 
Hobbes, utan även från Hobbes traditionella motpol, nämligen Rousseau. Utifrån Pa-
točkas perspektiv är varje idé om ett kontrakt något som vilar på tanken om att män-
niskan ursprungligen skulle vara en atomär individ som sedan, i ett andra steg, förbinder 
sig till det gemensamma genom exempelvis ett kontrakt. Dessutom skulle man utifrån 
Patočkas analyser av människans samexistens med andra kunna kritisera det sätt på 
vilket ett kontrakt överhuvudtaget konstitueras och ställa sig frågan om vem det egent-
ligen är som individen sluter ett kontrakt med? Å ena sidan existerar nämligen bara sam-
hällskontraktet i och genom att individer överlåter sin individuella frihet till det gemen-
samma – i och genom att de kontrakterar sig själva till det. Men kontraktet måste, å andra 
sidan, vara något som vi faktiskt förbinder oss till. Det måste kort sagt föregå kontrakte-
ringen som sådan. Kontraktsteorier förutsätter med andra ord att det redan finns något 
sådant som en samexistens med andra, samtidigt som de inte kan förklara hur denna sam-
existens uppstår utan att ännu en gång ta sin tillflykt till ett samhällskontrakt.   
130 Chantal Mouffe, Om det politiska, s. 18. 
131 Ibid.  
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demokratisk ordning. Det är viktigt att framhålla detta eftersom det är just 
utifrån denna fråga som distinktionen mellan politikens associativa och 
dissociativa aspekter adresseras av Mouffe. Till att börja med understryker 
Mouffe att demokratins uppgift ”inte är att övervinna dem [konflikterna] 
genom att frambringa konsensus, utan att konstruera dem på ett sätt som 
håller liv i den demokratiska konfrontationen”.132 Mouffe vänder sig med 
andra ord mot alla former av konsensusorienterad politik, exempelvis det 
synssätt som vi återfinner i Jürgen Habermas tänkande. En sådan politik 
innebär nämligen ett försök att avpolitisera politiken, ett försök att rensa 
den från de konflikter som på ett ontologiskt plan utmärker all politik, men 
den leder även till att den rådande ordningen befästs i och genom en för-
ment konsensus. Det är också utifrån denna horisont som Mouffe sedan 
kan understryka att hennes förståelse av politiken är dissociativ snarare än 
associativ. Detta innebär likväl inte att hon helt och hållet bortser från 
politikens associativa aspekter. Om konflikten som återfinns i det politiskas 
själva väsen ska accepteras som legitim måste den nämligen, skriver Mouffe, 
”ta en form som inte hotar att förstöra den politiska sammanslutningen”.133 
Konflikten måste med andra ord begränsas, om den inte skulle begränsas 
leder den nämligen med nödvändighet till den absoluta antagonism som vi 
bland annat återfinner i Carl Schmitts ökända distinktion mellan vän och 
fiende – den leder, potentiellt sett, till våld och militära konflikter. Enligt 
Mouffe återfinner vi en sådan begränsning i det institutionella ramverk som 
den moderna parlamentariska demokratin vilar på. Politikens dissociativa 
dimension möjliggörs och begränsas i denna mening av det associativa ram-
verk som våra demokratiska institutioner (rättsväsendet, grundlagen, makt-
delningen, fria val, etc.) utgör. Mouffes dissociativa förståelse av politiken är 
med andra ord på intet sätt en förståelse där all form av association av-
färdas, utan tvärtom en förståelse i vilken politikens dissociativa dimension 
alltid förstås mot bakgrund av dess associativa förankring. Det är också 
utifrån dessa analyser som Mouffe sedan kan hävda att hennes förståelse av 
politiken är ”agonistisk” snarare än renodlat antagonistisk.  

Därigenom finns det också vissa avgörande likheter mellan Mouffes och 
Patočkas syn på politiken. Även om det sker på olika sätt försöker nämligen 
båda komma till rätta med den spänning mellan identitet och skillnad, 
mellan association och dissociation, som utmärker det politiska livet. Det är 
också just vad gäller frågan om hur man egentligen ska förstå den här 

— 
132 Ibid., s. 13. 
133 Ibid., s. 27.  
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spänningen som de skiljer sig åt. För Mouffe är detta nämligen uteslutande 
en politisk fråga. Det politiska livets associativa dimension är något som 
identifieras med den parlamentariska demokratins institutioner. Det är, 
menar Mouffe, våra demokratiska institutioner som håller samman vårt 
samhälle och det är på grundval av denna sammanhållning som det poli-
tiska livets konflikter utspelar sig. Problemet med en sådan identifikation är 
att den redan på förhand reducerar människans samexistens med andra till 
en politisk och institutionell fråga. Genom denna reduktion förmår Mouffe 
heller inte tematisera den samexistens som även den politiska gemenskapen 
vilar på. Mouffes användning av den ontologiska skillnaden för att förklara 
relationen mellan det politiska och politiken är också symtomatisk i detta 
avseende. Även om Mouffe insisterar på att det framförallt rör sig om en 
analogi likställs ontologin med politiken i hennes analyser på ett sätt som, i 
ett slag, förvandlar politiken till den första filosofin (prima philosophia). Det 
är också just på den här punkten som Patočkas tänkande framställer ett 
viktigt bidrag till dessa diskussioner. Det som Patočkas analyser visar är 
nämligen att politikens och demokratins konflikter endast är möjliga på 
basis av den konstitutiva samexistens som, på ett ontologiskt plan, utmärker 
den mänskliga existensen. Men för att det ska vara möjligt att tematisera 
denna dimension av den mänskliga existensen filosofiskt måste man över-
skrida politikens ramar och istället vända sig till en fenomenologisk analys 
av hur denna samexistens egentligen kommer till uttryck. Man måste 
annorlunda uttryckt vända sig till en analys av den gemensamma värld som 
det demokratiska livets konflikter i slutändan vilar på – en värld vars 
mening i många avseenden har begränsats i dag. Om och när man bortser 
från människans världslighet och samexistens, förstås nämligen politiken 
såsom lösgjord från den mänskliga erfarenheten – som ett slags accidentellt 
supplement utan någon egentlig förankring i människans konkreta livs-
värld. Politiken förvandlas kort sagt till den första filosofin, men till en filo-
sofi som måste tillskära den mänskliga existensen och reducera allt i vår 
tillvaro till politik för att kunna upprätthållas som primus inter pares.  

Demokratin förutsätter med andra ord en gemensam värld enligt 
Patočka. Det är inte tillräckligt att, likt Mouffe, härleda all politisk sam-
existens från ett institutionellt ramverk, inte minst eftersom även detta ram-
verk enligt Patočka vilar på en mer ursprunglig samexistens. Detta innebär 
likväl inte att världens gemensamma mening är en statisk och harmonisk 
struktur som vi alltid kan falla tillbaka på. Tvärtom har världens mening, 
som vi har sett tidigare, i en allt högre grad privatiserats och kringskurits i 
vår samtid. Därigenom kräver demokratin också ett motstånd mot den 
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utveckling som på olika sätt har koloniserat det gemensamma som sådant. 
Frågan om vilka realpolitiska former detta motstånd egentligen bör ta är 
emellertid en fråga som Patočka inte tillhandahåller några direkta svar på. 
Frågan om motstånd är visserligen en central fråga i Patočkas senare skrif-
ter, inte minst vad gäller tematiken kring offret och hans inblandning i 
Charta 77. Men det sätt på vilket han tematiserar frågan leder inte till några 
normativa ideal som ett kommande motstånd skulle kunna ha som sitt 
riktmärke. Det som han däremot visar i sina analyser är att frihet och fri-
görelse är fenomen som endast är möjliga om de är gemensamma, det vill 
säga att vår strävan efter en frigörelse från den samtida politiken endast är 
möjlig om den är delad. Det är också i just den här meningen som man bör 
förstå Patočkas analyser av offret. Vi uppoffrar oss nämligen för intet, men 
för en negativitet som på en och samma gång är existensens mest ”egna” 
och något som vi delar med andra. Att uppoffra sig för någon annan är i 
denna mening inte en altruistisk handling, utan just en uppoffring för den 
grundlösa frihet som med nödvändighet är gemensam. Motståndet mot 
samtidens politiska utveckling kräver utan tvekan olika slags uppoffringar 
(ekonomiska såväl som politiska) och sådana uppoffringar behöver heller 
inte vara lika dramatiska som de var för chartisterna i Tjeckoslovakien eller 
som de var för Patočka själv. I en tid av atomistisk individualism är tvärtom 
varje uppoffring i sig en form av motståndshandling. Mot bakgrund av 
Patočkas skrifter inom ramen för Charta 77 skulle man dessutom kunna 
inskärpa att vi har en plikt mot oss själva att uppoffra oss för andra. Det är 
kort sagt vår plikt att uppoffra oss för andra då det förtryck som drabbar 
andra också drabbar oss själva.  

Slutligen kan man också tillägga att det är just i ljuset av detta som 
Patočkas analyser av Europa och post-Europa måste förstås. Den totalierade 
världen är nämligen endast ett annat namn för vad Patočka också kallar för 
post-Europa, det vill säga den globaliserade värld av konsumtion och profit 
som utmärker världen av i dag. Det är också i ljuset av detta som Patočkas 
eurocentrism måste förstås. Det huvudsakliga problemet med Patočkas 
analyser om Europa och post-Europa rör inte hans förståelse av det sätt på 
vilket Europa på grundval av sin egen universalisering slutligen går under, 
utan kretsar snarare kring frågan om hur ett motstånd mot den samtida 
post-europeiska ordningen ska se ut. Stundtals framstår det nämligen som 
om det enda möjliga motståndet mot denna utveckling är ett motstånd som 
självt är förenat med den europeiska historia som har gett upphov till 
modernitetens problem. Den negativa transcendens som står i centrum för 
Patočkas politiska tänkande tenderar kort sagt att, på basis av hans historie-
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filosofi, identifieras allt för mycket med den europeiska, och västerländska, 
praktiken av en omsorg om själen. Europa skulle alltså på en och samma 
gång utgöra krisens orsak och dess lösning. Den här eurocentriska, och 
högst problematiska, bilden av ett möjligt motstånd mot modernitetens ut-
veckling finns visserligen närvarande i Patočkas tänkande, samtidigt som 
det finns passager som tyder på att Patočka själv var medveten om denna 
problematik. Till att börja med konstaterar Patočka, som kortfattat temati-
serades i det föregående kapitlet, att Europas geopolitiska undergång har 
vissa positiva följder. Den europeiska rationaliteten befinner sig nämligen 
på en plats vid vilken ”den är tvungen att på allvar och utan förutfattade 
meningar tänka det som är mest främmande för den”.134 Om detta ska vara 
möjligt kan filosofin inte, vilket har varit fallet genom hela dess historia, 
”syfta till att föregripa den utom-europeiska reflektionen”, utan det som står 
på spel är ett försök till att ”påbörja och befrukta” den filosofiska reflek-
tionen i och genom mötet med en annan form av rationalitet.135 Det finns 
således en viss ambivalens i Patočkas tänkande vad gäller just frågan om 
Europa och post-Europa. Han pendlar mellan att, å ena sidan, framhålla 
den europeiska och västerländska traditionen som helt och hållet funda-
mental för såväl en förståelse av som ett motstånd mot modernitetens ut-
veckling, samtidigt som han, å andra sidan, är tydlig med att denna tradi-
tion, på grund av dess roll i den här utvecklingen, måste träda i dialog med 
det som är främmande för den. Det är också denna andra punkt som är den 
kanske allra viktigaste i dag. Om ett verkligt motstånd mot denna utveckling 
ska kunna ta form kan det nämligen inte ske genom att Europas och väst-
världens universalitet återigen proklameras eftersom det är just denna univer-
salitet som har legat till grund för dess globaliserande och våldsamma 
imperalism. Motståndet kan annorlunda uttryckt inte bara rikta sig mot post-
Europa, utan måste också rikta sig mot det Europa som på många sätt är dess 
grund. Inte minst eftersom Europa i dag, sin historia till trots, tycks vara helt 
oförmöget att begripa vad det innebär att vara öppen för det omskakande. 

— 
134 Jan Patočka, ”L’époque posteuropéene et ses problèmes spirituels”, s. 212. 
135 Jan Patočka, ”Ce qu’est l’Europe – sept fragments”, övers. Erika Abrams, i l’Europe 
après l’Europe (Lagrasse: Verdier, 2006), s. 241.  
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Epilog 

Den 17 november 1989 arrangerades en minnesceremoni på Karlsuniver-
sitets campus i Prag för att hedra minnet av de studenter som hade blivit 
dödade av Nazityskland femtio år tidigare.1 Ceremonin var godkänd och 
sanktionerad av kommunistregimen, delvis på grund av att den 17 novem-
ber var en officiell helgdag, den ”Internationella studentdagen”. Året innan 
hade Gorbatjov annonserat att Sovjetunionen skulle överge Brezjnevdok-
trinen som innebar att Sovjetunionen hade rätt att ingripa om och när det 
kommunistiska styret var hotat i någon av Warzawapaktens medlemsstater 
– något som exempelvis skedde under Pragvåren 1968.2 Under hösten 1989 
hade pragborna dessutom bevittnat hur en strid ström av östtyskar hade 
sökt sig till den Västtyska ambassaden i Prag för att därifrån ta sig vidare till 
Västtyskland. Murarna som delade den europeiska kontinenten i två hade 
börjat vittra sönder och människor runtom i Prag kände att något av-
görande var på väg att hända. Det som var planerat som en mindre minnes-
ceremoni vid Karlsuniversitet samlade därför i ett första skede cirka fem-
tontusen människor.  

— 
1 Den 28 oktober 1939 sköts studenten Jan Opletal under en demonstration som arran-
gerades till minne av Tjeckoslovakiens grundande den 28 oktober 1918. Opletal avled 
tretton dagar senare. Den 15 november 1939, dagen för Opletals begravning, arrange-
rades det en annan demonstration i Prag, framförallt bestående av studenter, som 
protesterade mot dödandet av Opletal och Václav Sedláček, som också han blev skjuten 
den 28 oktober, och mot den tyska ockupationen av landet. Nazisterna svarade med att 
storma Karlsuniversitet och med att döda nio studentledare och med att deportera över 
tusen studenter till koncentrationslägret i Sachsenhausen.    
2 Faktum är att Brezjnevdoktrinen egentligen tillkännagavs ex post facto, det vill säga 
först efter Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien hösten 1968. Det var i ett tal som 
Brezjnev höll i november 1968 på den femte kongressen för det Polska förenade arbetar-
partiet (PZPR) som han tillkännagav att Sovjetunionen tillsammans med Warzawapak-
ten skulle ingripa om och när det kommunistiska styret var hotat i något av medlems-
länderna. Samtidigt kan man tillägga att denna ”doktrin” praktiserades långt innan 
Brezjnev själv kom till makten. Redan 1956 under den så kallade ”Ungernrevolten” hade 
Sovjetunionen ingripit militärt i ett liknande sammanhang. För en beskrivning av 
Brezjnevdoktrinens uppkomst och avvecklande se: Jouni Järvinen, Normalization and 
Charter 77 – Violence, Commitment and Resistance in Czechoslovakia, s. 98ff.   
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Ceremonin inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av de 
studenter som hade omkommit i Prag 1939 och vid Himmelska fridens torg 
1989 innan demonstrationståget rörde sig mot sin andra anhalt, Vyšehrad-
kyrkogården. När demonstranterna hade kommit fram till kyrkogården 
hade deras antal vuxit till omkring femtiotusen människor. Det som hade 
börjat som en minnesceremoni hade nu förvandlats till den största sam-
mankomsten av människor i landet sedan protesterna mot Warzawapak-
tens invasion 1969, och till en sammankomst som inte bara innefattade 
studenter längre. Demonstrationståget bröt därefter med sin ursprungliga 
plan och började röra sig mot Wenceslastorget.3 När demonstrationen, på 
sin väg mot torget, hade nått fram till avenyn Národní Třída i centrala Prag 
möttes den dock av en polisavspärrning. Sedan uppemot tvåtusen männis-
kor hade samlats på avenyn spärrade också en annan del av poliskåren, som 
hade väntat på en sidogata, av demonstrationen bakifrån. Den bakre delen 
av demonstrationståget skingrades, men de som redan hade hunnit in på 
avenyn var fångade mellan avspärrningarna. Demonstranterna började 
skandera ”Vi har tomma händer”, sjunga sånger, gav blommor till poliserna 
och började långsamt bygga upp ett altare av ljus och blommor mellan sig 
själva och polisernas kravallsköldar. Poliserna bröt därefter igenom ”barri-
kaden” av blommor och ljus och påbörjade en attack mot demonstranterna 
som skulle lämna 568 människor sårade.  

Dagarna efter demonstrationen spred sig en solidaritet i Tjeckoslovakien 
med de studenter som hade fallit offer för polisens brutalitet och allt fler 
människor tog till gatorna i nya protester. I de veckor som följde uttryckte 
många medborgare, som James Krapfl har noterat i sin studie över händel-
serna, ”upprepade gånger att det var studenternas prövning på Národní 
som hade utlöst deras nyfunna enhet, och de beskrev processen i termer av 
offer”.4 Studenterna hade uppoffrat sig för det tjeckoslovakiska folket och 
folket, även de som inte hade varit politiskt aktiva tidigare, svarade med att 
visa dem sitt solidariska stöd. Mycket av det som aktualiserades under dessa 
veckor i slutet av det dramatiska året 1989 fanns redan närvarande i många 
— 
3 Det förekommer uppgifter om att agenter från säkerhetstjänsten hade infiltrerat de-
monstrationen och spridit tanken på att demonstrationen skulle röra sig mot Wenceslas-
torget, men det är svårt att på något entydigt sätt veta vad som egentligen föranledde 
beslutet. För en diskussion av detta se: James Krapfl, Revolution with a Human Face – 
Politics, Culture, and Community in Czechoslovakia 1989–1992 (Ithaca: Cornell Univer-
sity Press, 2013), s. 46; Robin Okey, The Demise of Communist East Europe – 1989 in 
Context (London: Hodder, 2004), s. 91.  
4 James Krapfl, Revolution with a Human Face – Politics, Culture, and Community in 
Czechoslovakia, 1989–1992, s. 48.  
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av chartisternas medvetande och då i form av de begrepp som Patočka hade 
introducerat cirka tio år tidigare. Patočkas analyser av uppoffring och soli-
daritet hade, mycket tack vare Havels skrifter och tal, blivit till en utpräglad 
del av Charta 77s arbete. I efterdyningarna av händelserna den 17 november 
kom också begreppet ”de skakades solidaritet” att åberopas i såväl flygblad, 
pamfletter och tal från Charta 77s medlemmar. Detta begrepp var i själva 
verket, som Krapfl har noterat, en av de chartistiska idéer som förekom allra 
oftast i den mångfald av information som spreds bland demonstranterna.5  

Demonstrationerna den 17 november tillsammans med den nyfunna 
solidaritet och gemenskap som uppstod på dess grund blev till startskottet 
för det som på tjeckiska kom att kallas för Sametová revoluce (Sammets-
revolutionen) och på slovakiska för Nežná revoluce (Den milda revolutio-
nen). Dagen efter sammanstrålade studenter och kulturarbetare på univer-
siteten och gick ut i en gemensam strejk samtidigt som de uppmanade 
landets övriga medborgare att ansluta sig till dem i en generalstrejk den 27 
november. Efter den framgångsrika generalstrejken den 27 november med-
delade också det kommunistiska partiet att det avsade sig makten och att de 
hade avvecklat enpartisystemet i landet. Den 10 december utsåg presidenten 
Gustáv Husák den första icke-kommunistiska regeringen i landet sedan 1948 
och därefter valdes Alexander Dubček till parlamentets talman och Václav 
Havel till landets president. Det första fria valet hölls i juni 1990.  

Även om de tjeckoslovakiska medborgarna på olika sätt hade bevittnat 
utvecklingen i de andra kommunistiska staterna i Östeuropa under 1989, 
inte minst i Ungern, Polen och Östtyskland, var många oförberedda på 
revolutionen. Från att de första demonstrationerna bröt ut tog det också 
mindre än två veckor innan det kommunistiska partiet hade avsagt sig 
makten. Även medlemmarna i Charta 77, som i över tio år hade kämpat 
mot regimen, var oförberedda på det snabba händelseförloppet. Jan Urban, 
en tjeckoslovakisk journalist och en av de första undertecknarna av Charta, 
har i efterhand beskrivit sin reaktion som en blandning av häpnad och, 
paradoxalt nog, besvikelse. Urban ifrågasätter nämligen vilken betydelse 
Charta egentligen hade för regimens sammanbrott. Det var, konstaterar 

— 
5 Krapfl har i sitt arbete om revolutionen i Tjeckoslovakien studerat de flygblad och 
pamfletter som finns bevarade dels för att närma sig en förståelse av vilka idéer som var 
mest centrala för både medborgare och organisatörer, men också för att kunna avgöra 
vilka idéer och begrepp från Charta 77 som var i omlopp under den här tiden. För 
Krapfls diskussion av detta se: James Krapfl, Revolution with a Human Face, s. 109; 
James Krapfl, ”The Diffusion of ’Dissident’ Political Theory in the Czechoslovak Revo-
lution of 1989”, i Slovo 19 (n° 2, 2007), ss. 83-101. 
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han, ”inte så att vi vann – det var de som kollapsade. Och vi var helt enkelt 
tvungna att träda in eftersom det inte fanns någon annan kvar”.6 Frågan om 
vilken betydelse Charta 77 egentligen hade för Sammetsrevolutionen är 
dock svår att besvara på något entydigt sätt. Vissa historiker betraktar i 
själva verket inte någon av händelserna under 1989 som en egentlig revolu-
tion, utan endast som regimskiften som orsakades av Gorbatjovs reformer.7 
Men även om Gorbatjovs politik var helt central för händelserna som ut-
spelades sig under 1989, såväl i Tjeckoslovakien som i de andra kommunis-
tiska staterna, så kan man inte förklara dem endast på basis av den om-
strukturering (perestrojka) och öppenhet (glasnost) som Gorbatjov hade 
introducerat.8 Revolutionen i Tjeckoslovakien skedde nämligen genom att 
människor, i ljuset av Moskvas politik, faktiskt tog till gatorna och krävde 
förändring.9 I denna process spelade också Charta 77, tillsammans med 
andra medborgarrättsliga grupper, en viktig roll både för organiserandet av 
de första demonstrationerna, men också för övergångsperioden från ett 
kommunistiskt enpartistyre till demokrati. Efter de första demonstrationer-
na uppstod det runt om i landet medborgerliga forum som i de tjeckiska 
delarna av landet organiserades av Občanské forum (Medborgerligt forum) 
och i de slovakiska av Verejnosť proti násiliu (Offentlighet mot våldet). 
Dessa forum, och då särskilt Občanské forum, var till stora delar organise-

— 
6 Jan Urban, citerad av Marci Shore i The Taste of Ashes – The Afterlife of Totalitarianism 
in Eastern Europe (London: Windmill Books, 2013), s. 33. 
7 Se exempelvis: Eric Hobsbawm, ”After the Cold War – Remembering Tony Judt”, i 
London Review of Books (vol. 34, n° 8, 2012), s. 14.  
8 För en diskussion av Gorbatjovs politik och dess konsekvenser i Östeuropa se: Robin 
Okey, The Demise of Eastern Europe, ss. 3-82; Eric Hobsbawm, Age of Extremes, ss. 461-
499; Tony Judt, Postwar – A History of Europe Since 1945 (New York: Penguin Press, 
2005), ss. 453-633.  
9 Här kan man också tillägga att Gorbatjovs politik visserligen hade en direkt påverkan 
på händelseförloppet i Tjeckoslovakien, men då framförallt genom det faktum att Gor-
batjov avvecklade Brezjnevdoktrinen. Vid det möte mellan Gorbatjov och det tjeckoslo-
vakiska kommunistpartiets ordförande Gustav Husák som ägde rum i april 1987 accep-
terade Gorbatjov Husáks syn på hur reformarbetet skulle fortskrida i Tjeckoslovakien. 
Till skillnad från Gorbatjov representerade Husák också en långt mycket mer konser-
vativ hållning vad gällde det sätt på vilket reformarbetet som Sovjetunionen hade an-
nonserat skulle fortskrida. De förhoppningar som många medborgare i Tjeckoslovakien 
hade hyst inför mötet kom därigenom att grusas. Faktum är att Gorbatjovs avvecklande 
av Brezjnevdoktrinen också innebar att Sovjetunionen inte ansåg det vara deras roll att 
blanda sig i den tjeckoslovakiska inrikespolitiken – vare sig militärt eller politiskt. Om 
inte det tjeckoslovakiska folket skulle ha protesterat mot Husáks regering skulle med 
andra ord händelseförloppet ha tagit en annan riktning. För en beskrivning av Gor-
batjovs besök i Prag se: Jouni Järvinen, Normalization and Charter 77 – Violence, Com-
mitment and Resistance in Czechoslovakia, s. 234f.  
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rade av olika chartister, däribland Václav Havel som var ordförande för den 
tjeckiska organisationen. Det var dessa forum som organiserade motståndet 
mot regimen, men till en början var de också mer eller mindre direktdemo-
kratiska sammanslutningar som på en lokal nivå drev igenom demokratise-
ringar av bland annat fackföreningar, lokala förvaltningar och arbetsplatser.  

Även om Patočkas texter och tankegångar fanns närvarande i den poli-
tiska utveckling som Tjeckoslovakien genomgick efter hans död är syftet 
med denna epilog inte att försöka besvara frågan om vilket inflytande han 
eller Charta 77 utövade i denna historia. Landets politiska utveckling efter 
Patočkas bortgång framställer dock en projektionsyta på basis av vilken 
hans politiska tänkande och dess efterverkningar kan diskuteras – inte 
minst eftersom den tillåter oss att precisera och konkretisera vad som står 
på spel i Patočkas tänkande. Till att börja med måste man konstatera att 
begreppet ”de skakades solidaritet” aktualiserades på ett häpnadsväckande 
sätt i och med dessa händelser. Konfrontationen mellan polis och demon-
stranter på Prags gator återspeglar nämligen vissa dimensioner i Patočkas 
analyser av gränserfarenheten och av fronten, samtidigt som begreppet i 
och med detta får en mer konkret prägel. Begreppet blev till ett uttryck för 
den gemenskap som uppstod i motståndet mot regimen och mot polismak-
ten, och en gemenskap som också karakteriserades av den fara och det våld 
som demonstranterna stod inför. Men revolutionen som sådan väcker också 
frågan om det var en sådan händelse som Patočka hade i åtanke när han 
närmade sig frågan om politikens omskakning?  

Som vi har sett tidigare förstår Patočka politiken såsom intimt förknip-
pad med den grundlösa transcendens som står i centrum för hans förståelse 
av den mänskliga existensens frihet. Politiken innebär ett brott och en cesur 
i förhållande till det resterande livet i och genom vilken en metanoia kan 
äga rum: en omskakning av alla de grunder som livet vilar på. Människans 
arbete och den instrumentalism som vidlåder det ger här vika för ett 
grundlöst och desorienterande liv i frihet som är fyllt av risker. Det politiska 
livet är, som Patočka uttrycker det i de Kätterska essäerna, ”ett liv i en 
krävande tid, en tid strävande mot…, och den ständiga vaksamheten är på 
samma gång en permanent rotlöshet, en grundlöshet”.10 Politiken är i denna 
mening en frigörelse, men en frigörelse som också tvingar människan att på 
nytt ställa frågan om politikens mening. I många avseenden kan man säga 
att det var just detta som skedde i Tjeckoslovakien 1989. Revolutionen var 
ett brott mot ett tidigare liv i vilket många medborgare var utestängda från 

— 
10 KE, s. 68. Övers. mod.  
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politiken och förpassade till arbete och konsumtion. Men revolutionen, och 
då särskilt det efterföljande demokratiseringsarbetet, var också ett försök till 
att omformulera politikens mening i landet. Detta skedde också genom ett 
uttryckligt brott med det tidigare samhällets grunder och mot det sätt på 
vilket dessa vidmakthölls av det kommunistiska partiet. Frågan är dock om 
de efterföljande diskussionerna om landets framtid därigenom också var 
grundlösa i Patočkas mening? För att kunna besvara denna fråga är det 
viktigt att först inskärpa vad Patočka syftar på när han talar om det politiska 
livet såsom grundlöst.  

Ett nyckelbegrepp i det här sammanhanget är begreppet problematicitet. 
Den mening som människan konfronteras med i och genom sin frihet är 
enligt Patočka problematisk eftersom den inte är något som människan kan 
fastställa eller, för den delen, luta sig emot. Meningen är problematisk 
eftersom den inte erbjuder någon obruten form av närvaro som vi alltid kan 
återvända till, utan den är med nödvändighet genomsyrad av det mörker 
och den frånvaro som utmärker den mänskliga existensens ändlighet. Detta 
innebär på samma gång ”att vår öppenhet för ting och för andra varnar oss 
för att inte ge efter för vår benägenhet att absolutisera vissa sätt att förstå 
meningen och dess meningsfullheter på”.11 Meningen är med andra ord 
problematisk eftersom den är kontingent. Varje försök att absolutisera 
meningen, varje försök att enhetliggöra den till en mening, är därmed ett 
försök att konstruera en mening som egentligen inte är given – och ett för-
sök som enligt Patočka framförallt utmärker ideologier. I motsats till detta 
innebär den problematiska förståelsen dels att meningen aldrig är absolut, 
men också att den aldrig är partikulär utan plural. Meningen är kort sagt 
kontingent och därigenom mångfaldig. När Patočka hävdar att politiken är 
grundlös är det just detta som han syftar på. Det finns visserligen grunder 
och principer i spel i all politik, men det är – om det i Patočkas ögon ska 
kunna kallas för politik i en emfatisk mening – just grunder eller principer i 
plural. Politiken innebär på så vis en omprövning av politikens mening som 
sådan och en omprövning som sker i och genom politikens, och demo-
kratins, sanna mångfald. Det är också i den här bemärkelsen som man kan 
hävda att Sammetsrevolutionen var grundlös. Den uppstod som ett brott i 
förhållande till det tidigare livet, men också som ett brott med den enhetliga 
mening som hade karakteriserat det. I den efterföljande processen ställdes 
också olika principer eller grunder mot varandra i de demokratiskt organi-
serade forum som uppstod runt om i landet.  

— 
11 KE, s. 101. Övers. mod.  
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Samtidigt måste man tillägga att Sammetsrevolutionen i Tjeckoslovakien 
på många sätt utgör ett slags idealiserat politiskt landskap. Skiljelinjen mel-
lan den kommunistiska regimens förtryck och den direktdemokratiska 
process som åtminstone till en början trädde i dess ställe, preciserar och 
konkretiserar visserligen delar av Patočkas analyser, men till priset av att 
andra delar av hans politiska tänkande försvinner från blickfältet.12 Protes-
terna mot kommunistpartiets auktoritära och diktatoriska styre är natur-
ligtvis något som Patočka skulle ha applåderat, men hans politiska tänkande 
kan inte reduceras till en sådan uppenbar skillnad mellan diktatur och 
demokrati. Frågan om Patočkas syn på politiken blir också genast mer akut 
om man relaterar den till Tjeckoslovakiens politiska utveckling efter 1989.    

Sedan den första revolutionära tiden hade förflutit kom nämligen först 
Tjeckoslovakien och sedan, efter 1993, Tjeckien och Slovakien att genomgå 
en fullständig liberalisering – i både en politisk och en ekonomisk mening.13 
Precis som vi har sett tidigare var emellertid Patočka minst lika kritisk mot 
liberalismen som han var mot kommunismen. Det som står på spel i hans 
politiska tänkande kan i denna mening inte reduceras till en kritik mot ett 
auktoritärt styre till förmån för en liberal och parlamentarisk demokrati. 
Liberalismen är helt enkelt i lika hög grad ett uttryck för en instrumentell 
förståelse av världen och av politiken som det kommunistiska Tjeckoslo-
vakien var. Detta visar sig inte minst i Patočkas kritik av den rationalitet 
som genomsyrar kapitalismen. Kapitalismen innebär, som han uttrycker 
det, ett sätt att ”disciplinera arbetet och att reifiera samt banalisera värl-

— 
12 Den direktdemokratiska anda som hade genomsyrat de första månaderna efter 
revolutionen gav därefter vika för en mer traditionell representativ demokrati. Målet 
med den första demokratiseringsprocessen var visserligen möjligheten av att utlysa fria 
val och därigenom en övergång till en representativ demokrati. Samtidigt hyste många 
av människorna som var inblandade i de medborgerliga forumen förhoppningar om att 
landet skulle kunna styras på basis av en blandform i vilken den representativa demo-
kratin skulle kunna samexistera med direktdemokratiska forum. För en analys av de 
händelser som ledde till att dessa förhoppningar gick om intet se: James Krapfl, Revo-
lution with a Human Face, ss. 215-216. 
13 Denna liberalisering symboliseras inte minst av den politik som Václav Klaus, 
Tjeckiens premiärminister mellan 1992–1997, förde. I syfte att snabba på privatiseringen 
av landets tillgångar lanserade Klaus ett slags kupongsystem i vilket varje medborgare 
fick möjlighet att för en symbolisk summa köpa kuponger till ett värde av tusen tjeckiska 
kronor som han eller hon senare kunde använda för att investera i något av de många 
företag som skulle privatiseras. Det fanns dock ingen egentlig övervakning av hur sys-
temet fungerade och det hela slutade med att stora företag budade på medborgarnas 
andelar (mer än hälften av medborgarna sålde på detta sätt sina andelar) och därigenom 
kunde de köpa stora delar av landets tillgångar till ett pris under marknadsvärdet. För en 
diskussion av detta se: Robin Okey, The Demise of Eastern Europe, ss. 121-122.  
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den”.14 Allt och alla reduceras under kapitalismen till instrumentalitet. Män-
niskor reifieras och världen banaliseras för att allting ska kunna effektivi-
seras som ett medel för högre profit. På så sätt tenderar människan i vår 
samtid, i likhet med Patočkas samtid, att reduceras till sitt arbete och sin 
karriär. När människan reduceras till sitt arbete, när hon fängslas i den 
centripetala rörelsen som arbetet innebär, förminskas emellertid människans 
världslighet. Framtiden böjs tillbaka till nuet och människans möjligheter 
temporaliseras framförallt utifrån närvaron och det givna. Detta innebär 
också att människans konstitutiva samexistens med andra även den tempora-
liseras utifrån närvaron och framförallt kommer till uttryck i arbetets indivi-
dualistiska rivalitet och konkurrens. När världen förminskas, försvinner 
annorlunda uttryckt gradvis den associativa bakgrund mot vilken det poli-
tiska livets konflikter utspelar sig. Detta manifesterar sig också inom real-
politiken. Samhället inordnas i enlighet med arbetet och förstås allt mer i 
ekonomiska termer såsom effektivitet och maximerad profit. En sådan för-
minskning av politikens gränslöshet är också en förminskning av människans 
existens och en förminskning som – vilket Patočka tydligt kunde observera i 
Tjeckoslovakien – också gör det möjligt att styra över befolkningen.15 I 
arbetets namn mobiliserar makten gång efter annan en trop som alltsedan 
Hobbes har varit gängse, nämligen idén att säkerhet och trygghet är poli-
tikens sista instans. Alla politiska förändringar som på något sätt hotar 
kapitalets logik utdöms därmed som hot mot människors ekonomiska 
säkerhet och trygghet, som ett direkt hot mot deras arbeten.  

Vad skulle då, i ljuset av detta, Patočkas politiska tänkande svara mot i 
dag? Till att börja med är det tydligt att vår samtida situation inte är analog 
med den i Tjeckoslovakien 1989. Det politiska tänkandet kan inte formera 
sig som ett motstånd mot ett auktoritärt styre till förmån för en liberal 
demokrati, inte minst eftersom den liberala demokratin i dag är helt och 
hållet kongenial med den kapitalistiska ordningen. Detta innebär dock inte 
att Patočka på något sätt skulle vara icke-demokrat, utan snarare att det som 
står på spel är just en omskakning av demokratins mening som sådan. På 
basis av Patočkas förståelse av politiken som en omskakning av politikens 
mening, en frigörelse från det som för närvarande förstås som politik, skulle 
nämligen en samtida omskakning kräva en omskakning av kapitalets logik, 

— 
14 Jan Patočka, ”Nadcivilisace a její vnitřní konflikt”, s. 248.  
15 Här kan man tillägga att den politiska situationen i Tjeckoslovakien under normalise-
ringen på 1970-talet av många kom att kallas för ”konsumtionssocialism”. Se exempelvis: 
Milan Otáhal, Opozice, moc, společnost 1969–1989 – Příspěvek k dějinám ”normalizace” 
(Prag: Maxdorf, 1994), s. 32.  
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då det i sista hand är kapitalismen som bestämmer över politikens och 
demokratins mening. Detta leder oss dock osökt in på en annan del av 
Patočkas tänkande. Den kritik som han riktar mot kapitalismen är nämligen 
inte en kritik som går att reducera till ekonomiska eller ideologiska faktorer. 
Han är tvärtom tydlig med att kapitalismen är ett uttryck för en mer 
genomgående förändring av människans relation till världen som vi under 
moderniteten har levt med i olika former sedan 1500-talet. Den omskak-
ning som Patočka tematiserar i sina sista skrifter är i denna mening en 
omskakning som på en och samma gång ska omskaka vår politiska ordning 
och vår rationella ordning. Det är också på den här punkten som Patočkas 
fenomenologi och hans politiska tänkande möts. På grundval av sina feno-
menologiska analyser syftar han nämligen till att visa att det finns en värld 
bortom globaliseringens totalitet och en samexistens bortom subjektets och 
individens atomism. I båda fallen handlar det om ett försök att visa att det 
är just i och genom den negativitet, grundlöshet och ändlighet som moder-
nitetens rationalitet genomgående har ignorerat och förminskat som all 
mening utspelar sig. Patočkas a-subjektiva fenomenologi och hans politiska 
tänkande går med andra ord inte att separera från varandra eftersom såväl 
hans kritik av samtiden som hans försök till att tematisera ett motstånd mot 
den inbegriper både fenomenologiska och politiska analyser. Det som 
fenomenologin enligt Patočka uppvisar är nämligen att det finns en värld 
och en existens bortom den ordning vi för närvarande lever i. Denna värld 
är samtidigt inte utopisk, den bildar inte en transcendent domän som är 
skild från vår konkreta erfarenhet, utan finns alltid närvarande i den. 
Patočkas förståelse av politiken är i denna mening världslig. Frigörelsen 
från den givna meningen sker alltid till förmån för världen som sådan, och 
till förmån för den helhet som skänker existensen all dess mening, men som 
på en rad olika sätt har förbländats av vår tilltro till rationalitetens ljus. Det 
är också just på basis av denna utvidgade förståelse av politikens grund-
löshet som Patočkas analyser framställer ett viktigt bidrag till den samtida 
politiska filosofin. Det som hans politiska tänkande på olika sätt visar är att 
politikens grundlöshet uppstår på grundval av existensens grundlösa frihet 
och ändlighet, men även att politikens grundlöshet är helt och hållet av-
hängig den mänskliga existensens världslighet. När vår gemensamma värld 
privatiseras och förminskas, begränsas på samma gång politikens grund-
löshet och neutraliseras av en ordning inom vilken politikens mening redan 
är fastlagd. Den fenomenologiska frågan om hur världen egentligen bör 
förstås är i denna mening på samma gång en politisk fråga.  
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Politikens omskakning är därför en omskakning vars anspråk på en och 
samma gång är försvinnande små och oerhört stora. Det är inte en grandios 
omskakning som ska instifta en utopisk värld som befinner sig milsvida 
från vad vi kan föreställa oss, utan endast en omskakning i och genom den 
enda värld som finns till. I ljuset av vår samtid framträder dock denna 
omskakning som allt mer främmande för var dag som går. Den framträder 
som allt mer främmande på grund av att omskakningen, åtminstone såsom 
Patočka beskriver den, syftar till en omskakning av såväl vår politik som 
vårt tänkande – till en omskakning av hela vår existens. Men vad är det då 
för något slags politik som denna omskakning syftar till att uppnå? Vilket 
slags politik kan svara mot de anspråk som omskakningen bär med sig? 
Patočka ger oss aldrig något svar på dessa frågor. Det finns i själva verket 
ingen samhällsteori i hans tänkande, inget normativt ideal som hans poli-
tiska tänkande hade som sitt riktmärke. Detta har också inneburit att vissa, 
däribland Patočkas tidigare student Ivan Chvatík, har påtalat att hans 
tänkande ”inte kan vara en riktlinje för politisk handling och heller inte kan 
användas som grund för en politisk teori”.16 Det stämmer försåvitt att 
Patočka inte tillhandahåller några tydliga modeller för ett politiskt motstånd 
och heller inte beskriver eller analyserar någon ideal politik som därigenom 
kan tjäna som en grund eller som ett riktmärke för den politiska teorin. Det 
enda som han antyder är konturerna av en samexistentiell form av demo-
krati: en demokrati vars mening endast kan bestämmas i och genom de 
konflikter som genomsyrar vår grundlösa samexistens med andra. Detta 
väcker dock en mer principiell fråga angående relationen mellan filosofi och 
politik i allmänhet. Filosofins politiska mening består nämligen inte i något 
slags preskriptiv funktion enligt Patočka. Precis som de skakades solidaritet 
kommer inte filosofin, som Patočka skriver i de Kätterska essäerna, ”att 
bygga positiva program, utan att uttala sig, som Sokrates daimonion, genom 
varningar och påbud”.17 Om den däremot skulle bygga ”positiva program”, 
om den skulle utstaka tydliga mål för det politiska handlandet eller upprätta 
grunder på vilka en samhällsteori kan konstrueras skulle den, menar 
Patočka, utmynna i ideologi. Filosofins roll är helt enkelt inte att föreskriva 
en mening för politiken eftersom politiken endast har någon mening i och 
genom den samexistentiella demokratins konflikter om politikens och 
demokratins mening. Detta innebär samtidigt inte att allt politiskt tänkande 
är verkningslöst. Om det ska vara meningsfullt måste det dock situeras i 

— 
16 Citerat av Edward F. Findlay i Caring for the Soul in a Postmodern Age, s. 171. 
17 KE, s. 184.  
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relation till den omedelbara kontext mot vilken det svarar. Därigenom kan 
filosofin inte heller tillhandahålla något universellt normativt mål för den 
politiska handlingen, utan varje handling och varje politisk filosofi måste, 
precis som var fallet i Patočkas engagemang i Charta 77, svara mot dess 
politiska samtid.  

Även Patočkas fenomenologiska analyser svarade emellertid mot den 
politiska kontext som han verkade i. När han i essän ”Was ist Phänomeno-
logie?” försöker besvara frågan om fenomenologins särart inskärper han 
exempelvis att fenomenologin innebär just ett motstånd mot modernitetens 
subjektivism och objektivism. I relation till moderniteten och dess cartesia-
nism måste fenomenologin, skriver Patočka, fortsätta sitt kritiska värv. 
Essän avslutas sedan med följande definition av fenomenologin: ”Fenome-
nologin är inget annat än en strävan efter att motsätta sig detta grund-
begrepp [cartesianismen] under moderniteten till förmån för en sökande 
väg”.18 Det är slutligen just denna problematiserande och sökande väg som 
Patočka följde såväl i sitt tänkande som i sitt politiska handlande. Han för-
sökte visa att fenomenologin kan, och också bör, göra motstånd mot sam-
tidens objektivering och subjektivism, dels för att det är en avgörande filo-
sofisk fråga, men också för att det är en i allra högsta grad politisk fråga. Det 
är kort sagt att en fråga som gör det filosofiska tänkandet som sådant poli-
tiskt – en fråga som destabiliserar våra gränsdragningar mellan filosofi och 
politik och mellan tanke och handling. Det är också endast när dessa gräns-
dragningar har destabiliserats som fenomenologin kan närma sig den fråga 
som har väglett stora delar av den här avhandlingen, det vill säga frågan: 
vad är politik?  

 
 
 
 
 

— 
18 WP, s. 452. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bibliografi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 

331 

Verk av Patočka 

Förkortade huvudtexter 

ASDS  Aristote, ses devanciers, ses successeurs – Études d’historie 
de la philosophie d’Aristote à Hegel, övers. Erika Abrams 
(Paris: Vrin, 2011). Denna studie om Aristoteles rörelse-
begrepp från 1964 utgör Patočkas andra habilitations-
arbete. Det tjeckiska originalet har inte publicerats i 
Patočkas samlades skrifter ännu så jag förlitar mig på 
den franska översättningen som är den enda publicerade 
versionen av texten. 

CJC  ”Čím je a čím není Charta 77”, i Sebrané spisy XII – Češi 
I (Prag: Oikoymenh, 2006). Denna text, vars titel på 
svenska skulle lyda ”Vad är och vad är inte Charta 77”, 
skrev Patočka den 3 januari 1977 och den publicerades 
och spreds i samizdatform i Tjeckoslovakien. Den är den 
första av två längre essäer som Patočka skrev om Charta 
77. Texten finns översatt till engelska, franska och tyska: 
”The Obligation to Resist Injustice”, övers. Erazim 
Kohák, i Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings 
(Chicago: University of Chicago Press, 1989); ”Ce qu’est 
la Charte 77 et ce qu’elle n’est pas”, övers. okänd, i Istina 
(n° 22, 1977); ”Was die Charta 77 ist und was sie nicht 
ist”, övers. J. Stárková, i Schriften zur tschechischen 
Kultur und Geschichte (Stuttgart: Klett-Cotta, 1992).  

CJE  ”Co je existence?”, i Sebrané spisy VII – Fenomenologické 
spisy II (Prag: Oikoymenh, 2009). Denna essä, vars titel 
på svenska skulle lyda ”Vad är existens?”, dedikerade Pa-
točka till Karl Jaspers efter dennes bortgång 1969. Texten 
skrevs 1969 och publicerades i tidskriften Filosofický 
časopis (n° 5-6, 1969). Den finns översatt till franska och 
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tyska: ”Qu’est-ce que l’existence?”, övers. Erika Abrams, i 
Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine 
(Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988); ”Was ist 
Existenz?”, övers. P. Sacher, i Die Bewegung der 
menschlichen Existenz (Stuttgart: Klett-Cotta, 1991).  

CMO ”Co můžeme očekávat od Charty 77?”, i Sebrané spisy 
XII – Češi I (Prag: Oikoymenh, 2006). Denna text, vars 
titel på svenska skulle lyda ”Vad kan vi förvänta oss av 
Charta 77”, är den sista texten som Patočka hann skriva 
innan sin död. Den publicerades i samizdatform av 
Charta 77. Texten finns i engelsk och tysk översättning: 
”What We Can and Cannnot Expect from Charta 77”, 
övers. Erazim Kohák, i Jan Patočka – Philosophy and 
Selected Writings (Chicago: University of Chicago Press, 
1989); ”Was dürfen wir von der Charta 77 erwarten?”, 
övers. okänd, i Ausgewählte Schriften – Schriften zur 
tschechischen Kultur und Geschichte (Stuttgart: Klett-
Cotta, 1992). En förkortad version av texten finns även i 
svensk översättning som: ”Att falla undan hjälper inte!”, 
övers. okänd, i Charta 77 – Dokument om människorätt i 
Kafkas Prag, red. Nils Lalander (Stockholm: Rabén & 
Sjögren, 1978).  

CSE   ”Čtyři semináře k problému Evropy”, i Sebrané spisy III 
– Péče o duši III (Prag: Oikoymenh, 2002). På svenska 
skulle titeln på denna text, som redaktörerna till 
Patočkas samlade verk har givit texten, lyda ”Fyra semi-
narier om Europa”. Texten utgörs av transkriberade 
ljudupptagningar från fyra seminarier som Patočka 
arrangerade 1973 i Prag med ett fåtal av hans dåvarande 
studenter. Seminarierna kretsade kring det föredrag som 
Patočka gav vid den filosofiska världskongressen i 
Varna, Bulgarien samma år (se DT). Texten finns även 
översatt till franska, men denna översättning inkluderar 
inte det första av seminarierna i fråga: ”Séminaire sur 
l’ère technique”, övers. Erika Abrams, i Liberté et 
sacrifice (Grenoble: Jerôme Millon, 1990). 
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DSM ”Dvě studie o Masarykovi”, i Sebrané spisy XII – Češi II 
(Prag: Oikoymenh, 2006). Denna text utgörs i själva ver-
ket av två essäer. På svenska skulle titeln, som redaktö-
rerna för Patočkas samlade skrifter har givit texterna, 
lyda ”Två studier om Masaryk”. Dessa två texter skrev 
Patočka 1976 och de utgör de sista filosofiska texterna 
som han hann skriva innan sin död. De publicerades 
inte under hans livstid, men publicerades redan 1977 i 
samizdatform i en utgåva på Edice Petlice. De finns över-
satta till engelska (på engelska har de publicerats var för 
sig), franska och tyska (på tyska finns bara den andra av 
de två texterna översatt): ”An Attempt at a Czech 
National Philosophy and its Failure”, övers. okänd, i 
T.G. Masaryk in Perspective, red. Milič Čapek & Karel 
Hrubý (New York: SVU, 1981); ”On Masaryk’s Philo-
sophy of Religion”, övers. Jiří Rothbauer, i The New 
Yearbook for Phenomenology and Phenomenological 
Philosophy XIV (London: Routledge, 2015); ”Deux 
études sur Masaryk”, övers. Erika Abrams, i La crise du 
sens I (Bryssel: Ousia, 1985); ”Die Sinnfrage in der 
Epoche des Nihilismus: Masaryk – Dostojewski – Kant – 
Nietzsche – Heidegger”, övers. Ludger Hagedorn, i 
Tschechische Philosophen im 20. Jahrhundert : Klíma, 
Rádl, Patočka, Havel, Kosík (Stuttgart: Dt. Verlag, 2002).  

DT  ”The Dangers of Technicization in Science according to 
E. Husserl and the Essence of Technology as Danger 
according to M. Heidegger”, i Jan Patočka, Philosophy 
and Selected Writings, red. och övers. Erazim Kohák 
(Chicago: University of Chicago Press, 1989). Den här 
texten höll Patočka ursprungligen som ett föredrag vid 
filosofiska världskongressen i Varna, Bulgarien 1973. 
Den är ursprungligen författad på tyska. Den tyska 
versionen återfinns i Ausgewählte Schriften – Die 
Bewegung der menschlichen Existenz, (Stuttgart: Klett-
Cotta, 1991). Den publicerade tyska versionen av 
föredraget utgör dock endast en förkortad version av 
den ursprungliga texten. Jag förlitar mig därför på den 
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engelska översättningen då det fullständiga tyska 
originalet ännu inte har publicerats.  

EAS Vom Erscheinen als solchem – Texte aus dem Nachlass, 
red. Helga Blaschek-Hahn & Karel Novotný 
(Freiburg/München: Karl Alber/Oikoymenh, 2000). 
Detta band innehåller arbetsanteckningar och utkast till 
Patočkas analyser av den a-subjektiva fenomenologin. 
Anteckningarna är författade på tyska och tjeckiska. 
Delar av materialet finns även översatt till franska i: 
Papiers phénoménologiques, övers. Erika Abrams 
(Grenoble: Jerôme Millon, 1995).  

EAV   ”Equilibre et amplitude dans la vie”, övers. Erika 
Abrams, i Liberté et sacrifice (Grenoble: Jerôme Millon, 
1990). Texten publicerades ursprungligen 1939 i tid-
skriften Kritický měsíčník (n° 2, 1939) och då med titeln 
”Životní rovnováha a životní amplituda”. Artikeln har 
emellertid inte publicerats i Patočkas samlade skrifter 
ännu så jag förlitar mig istället på den franska över-
sättningen. Texten finns även översatt till engelska och 
till tyska: ”Life in Balance, Life in Amplitude”, övers. Eric 
Manton, i Living in Problematicity, (Prag: Oikoymenh, 
2007); ”Leben im Gleichgewicht, Leben in der Ampli-
tude”, övers. Ludger Hagedorn, i Jan Patočka: Texte – 
Dokumente – Bibliographie (Freiburg: Alber Verlag, 
1999).  

ENE  ”Europa und Nach-Europa – Die nacheuropäische 
Epoche und ihre geistigen Probleme”, i Ketzerische 
Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende 
Schriften (Stuttgart: Klett-Cotta, 1988). Essän i fråga 
skrevs i slutet av 1960-talet eller i början av 1970-talet, 
men publicerades inte under Patočkas livstid. Den är 
författad på tyska.  

EP ”L’espace et sa problématique”, i Qu’est-ce que la 
phénoménologie?, övers. Erika Abrams (Grenoble: 
Millon, 2002). Detta är den franska översättningen av 
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essän “Prostor a jeho problematika” som Patočka skrev 
1960. Den publicerades inte under Patočkas livstid och 
finns endast publicerad i fransk översättning. 

ER  ”Epoché und Reduktion – Einige Bemerkungen”, i 
Ausgewählte Schriften – Die Bewegung der menschlichen 
Existenz, (Stuttgart: Klett-Cotta, 1991). Denna artikel 
publicerades första gången 1975 i Bewußt sein – Gerhard 
Funke zu eigen, red. Gerhard Seebohm, Thomas M. 
Bucher & Alexius Drüe (Bonn: Bouvier, 1975). Texten är 
författad på tyska.  

FAP  ”Der Subjektivismus der Husserlschen und die For-
derung einer asubjektiven Phänomenologie”, i Ausge-
wählte Schriften – Die Bewegung der menschlichen 
Existenz (Stuttgart: Klett-Cotta, 1991). Denna artikel 
publicerades ursprungligen 1971 i Sborník prací filoso-
fické fakulty brněnské university (n° 19-29, 1971). Texten 
är författad på tyska.  

KE  Kätterska essäer i historiens filosofi, övers. Leo Kramár 
(Göteborg: Daidalos, 2006). Denna bok utgör Patočkas 
sena huvudverk. Boken publicerade för första gången 
1975 i samizdatform på förlaget Edice Petlice. Boken är 
ursprungligen författad på tjeckiska, men Patočka över-
satte också själv några av essäerna till tyska. De tyska 
versionerna skiljer sig också på några punkter från de 
tjeckiska.  

KF  ”Karteziánství a fenomenologie”, i Sebrané spisy – 
Fenomenologické spisy II (Prag: Oikoymenh, 2009), 
Denna artikel skrev Patočka 1975 till Karel Kosíks ära på 
dennes 50-årsdag. Texten finns översatt till engelska, 
franska och tyska (den tyska versionen är översatt av 
Patočka själv): ”Cartesianism and Phenomenology”, 
övers. Erazim Kohák, i Jan Patočka – Philosophy and 
Selected Writings (Chicago: University of Chicago Press, 
1989); ”Cartésianisme et phénoménologie”, övers. Erika 
Abrams, i Le monde naturel et le mouvement de 
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l’existence humain (Dordrecht: Kluwer, 1988); 
”Cartesianismus und Phänomenologie”, övers. Jan 
Patočka, i Die Bewegung der Menschlichen Existenz 
(Stuttgart: Klett-Cotta, 1991). 

KPV  ”K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb 
lidského života”, i Sebrané spisy VII – Fenomenologické 
spisy II (Prag: Oikoymenh, 2009). Denna artikel, vars 
titel på svenska skulle lyda ”Anteckningar om förhis-
torien till vetenskapen om rörelse: värld, jord, himmel 
och det mänskliga livets rörelse”, publicerades för första 
gången 1965 i tidskriften Tvář (n° 10, 1965). Artikeln 
finns översatt till engelska, franska och tyska: ”On the 
Prehistory of the Science of Movement: World, Earth, 
Heaven and the Movement of Human Life”, övers. Erika 
Abrams, i Dis-orientations – Philosophy, Literature and 
the Lost Grounds of Modernity, red. Marcia Sá Cavalcan-
te Schuback & Tora Lane (London: Rowman & Little-
field, 2015); ”Notes sur la préhistoire de la science du 
mouvement: le monde, la terre, le ciel et le mouvement 
de la vie humaine”, övers. Erika Abrams, i Le monde 
naturel et le mouvement de l’existence humaine (Dor-
drecht: Kluwer Academic Publishers, 1988); ”Zur Vor-
geschichte der Wissenschaft von der Bewegung: Welt, 
Erde, Himmel und die Bewegung des menschlichen 
Lebens”, övers. S. Löwenstein, i Ausgewählte Schriften – 
Die Bewegung der menschlichen Existenz (Stuttgart: 
Klett-Cotta, 1991).  

LSC ”Leçons sur la corporeité”, i Papiers phénoménologique, 
red. och övers. Erika Abrams (Grenoble: Jerôme Millon, 
1995). Denna text utgörs av Patočkas arbetsanteckningar 
till föreläsningsserien Tělo, společenství, jazyk, svět 
(Kropp, gemenskap, språk, värld) som han höll vid Karls-
universitetet läsåret 1968/69. Dessa anteckningar har 
inte publicerats på tjeckiska ännu så jag förlitar mig på 
den franska översättningen. 
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MAP  ”Der Subjektivismus der Husserlchen und die 
Möglichkeit einer ’asubjektiven’ Phänomenologie”, i 
Ausgewählte Schriften – Die Bewegung der menschlichen 
Existenz (Stuttgart: Klett-Cotta, 1991). Denna artikel 
publicerades ursprungligen 1970 i Philosophiche 
Perspektiven, ein Jahrbuch, red. Rudolf Berlinger & 
Eugen Fink (Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1970). 
Den är författad på tyska.   

NP  ”Negativní platonismus”, i Sebrané spisy I – Peče o duši I 
(Prag: Oikoymenh, 1996). Denna text, vars svenska titel 
skulle lyda ”Negativ platonism”, finns översatt till 
engelska, franska och till tyska: ”Negative platonism, 
övers. Erazim Kohák, i Jan Patočka – Selected Writings 
(Chicago: University of Chicago Press, 1996); ”Le 
platonisme négatif”, övers. Erika Abrams, i Liberté et 
sacrifice (Grenoble: Jerôme Millon, 1990); ”Negativer 
Platonismus”, övers. S. Löwenstein, i Ketzerische Essais 
zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften 
(Stuttgart: Klett-Cotta, 1988). 

NPM ”Několik poznámek o mimosvětské a světské posici 
filosofie”, i Sebrané spisy I – Péče o duši I (Prag: 
Oikoymenh, 1996). Denna artikel, vars svenska titel 
skulle lyda ”Några anmärkningar om filosofins utom-
världsliga och världsliga position”, publicerades ur-
sprungligen 1934 i tidskriften Kvart (n° 2, 1934). Den 
finns även i fransk översättning: ”Remarques sur la 
position de la philosophie dans et en dehors du monde”, 
övers. Erika Abrams, i Liberté et sacrifice (Grenoble: 
Jerôme Millon, 1990).  

PE Platón a Evropa, i Sebrané spisy II – Péče o duši II (Prag: 
Oikoymenh, 1999). Denna text utgörs av transkriberade 
ljudupptagningar från en föreläsningsserie som Patočka 
höll 1973 i deltagarnas lägenheter. Föreläsningarna finns 
även i fransk och engelsk översättning: Platon et 
l’Europe, övers. Erika Abrams, i Platon et l’Europe 
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(Lagrasse: Verdier, 1983); Plato and Europe, övers. Petr 
Lom (Stanford: Stanford University Press, 2002).  

PSF  ”Přirozený svět a fenomenologie”, i Sebrané spisy VII – 
Fenomenologické spisy II (Prag: Oikoymenh, 2009). 
Denna artikel, vars titel på svenska skulle lyda ”Den 
naturliga världen och fenomenologin”, publicerades 
ursprungligen 1967 i en slovakisk översättning i antolo-
gin Existencializmus a fenomenólogia, övers. & red. J. 
Bodnár (Bratislava: Obzor, 1967). Artikeln finns i 
engelsk, fransk och tysk översättning: ”The ‘Natural’ 
World and Phenomenology”, övers. Erazim Kohák, i Jan 
Patočka – Philosophy and Selected Writings (Chicago: 
University of Chicago Press, 1989); “Le monde naturel et 
la phénoménologie”, övers. Erika Abrams, i Le monde 
naturel et le mouvement de l’existence humaine (Dor-
drecht: Kluwer Academic Publishers, 1988); ”Natürliche 
Welt und Phänomenologie”, övers. D. Adler, i Aus-
gewählte Schriften – Die Bewegung der menschlichen 
Existenz (Stuttgart: Klett-Cotta, 1991). 

PSM  ”Přirozený svět v meditaci svého autora po třiatřiceti 
letech”, i Sebrané spisy VII – Fenomenologické spisy II 
(Prag: Oikoymenh, 2009). Titeln på denna text skulle på 
svenska lyda ”Författarens efterord efter trettiotre år”. 
Texten skrevs 1969 och publicerades 1970 tillsammans 
med den tjeckiska nyutgåvan av Patočkas habilitations-
arbete från 1936. Den finns även i fransk och tysk 
översättning: ”Méditation sur ’Le Monde naturel comme 
problème philosophique”, övers. Erika Abrams, i Le 
monde naturel et le mouvement de l’existence humain 
(Dordrecht: Kluwer, 1988); ”Nachwort des Autors zur 
tshechichen Neuausgabe”, i Ausgewählte Schriften – Die 
natürliche Welt als philosphisches Problem, övers. S. 
Löwenstein (Stuttgart: Klett-Cotta, 1990). 

TSS Tělo, společenství, jazyk, svět (Prag: Oikoymenh, 1995). 
Föreläsningsserie, vars titel på svenska skulle lyda Kropp, 
gemenskap, språk, värld, som Patočka höll vid Karlsuni-
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versitet läsåret 1968/69. Föreläsningarna finns även i 
engelsk översättning: Body, Community, Language, 
World, övers. Erazim Kohák (Chicago: Open Court, 
1998).  

WGMW  ”Weltganzes und Menschenwelt – Bemerkungen zu 
einem Zeitgenössischen kosmologischen Ansatz”, i 
Ausgewählte Schriften – Die Bewegung der menschlichen 
Existenz (Stuttgart: Klett-Cotta, 1991). Denna artikel 
publicerades ursprungligen 1972 i Weltaspekte der Philo-
sophie – Festschrift für R. Berlinger, red. W. Beierwaltes 
& W. Schrader (Amsterdam: Rodopi, 1972). Texten är 
författad på tyska.  

WP  ”Was ist Phänomenologie”, i Ausgewählte Schriften – Die 
Bewegung der menschlichen Existenz (Stuttgart: Klett-
Cotta, 1991). Denna essä skrev Patočka någon gång 
kring 1975/76, men den publicerades aldrig under hans 
livstid. Den är författad på tyska. Texten finns översatt 
till franska som: ”Qu’est-ce que la phénoménologie?”, 
övers. Erika Abrams, i Qu’est-ce que la phénoménologie? 
(Grenoble: Jerôme Millon, 1988).  
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Artiklar, essäer och böcker 

Patočka, Jan. Andere Wege in die Moderne – Studien zur europäischen Ideen-
geschichte von der Renaissance bis zur Romantik, red. Ludger Hagedorn. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006. I denna utgåva återfinns 
Patočkas historiefilosofiska arbeten som han arbetade på under 1950-talet, 
men som aldrig publicerades under hans livstid. Texterna är författade på 
tyska och finns inte i någon översättning. 

Patočka, Jan. ”Démokritos a Platón jako zakladetelé metafyziky”. i Sebrané spisy 
II – Péče o duši II. Prag: Oikoymenh, 1999. Den här texten, vars titel på 
svenska skulle lyda ”Demokritos och Platon som metafysikens grundare”, 
förblev opublicerad under Patočkas livstid, men gavs ut i samizdatformat 
tillsammans med föreläsningsserien Platon och Europa på 1970-talet. Den 
finns även i en fransk översättning: ”Démocrite et Platon, fondateurs de la 
métaphysique”, övers. Erika Abrams, i Platon et l’Europe (Lagrasse: Ver-
dier, 1983).  

Patočka, Jan. ”Die Selbstbesinnung Europas”. I Philosophischen Perspektiven. n° 
20, 1994. Artikel från 1970-talets början som förblev opublicerad under 
Patočkas livstid. Den är författad på tyska.  

Patočka, Jan. ”Duchovní základy života v naší době”. I Sebrané spisy II – Péče o 
duši II. Prag: Oikoymenh, 1999. Denna artikel, vars titel på svenska skulle 
lyda ”De andliga grundvalarna i vår era”, publicerades ursprungligen 1970 i 
tidskriften Křesťanská revue (n° 37, 1970). Den finns även i fransk och tysk 
översättning: ”Les fondements spirituels de la vie contemporaine”, övers. 
Erika Abrams, i Liberté et sacrifice (Grenoble: Jérôme Millon, 1990); ”Die 
geistigen Grundlagen des Lebens in unserer Zeit”, övers. Ilja Šrubař, i Aus-
gewählte Schriften – Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und 
ergänzende Schriften (Stuttgart: Klett-Cotta, 1988).  

Patočka, Jan. ”Erinnerungen an Husserl”. I Jan Patočka: Texte, Dokumente, 
Bibliographie, red. Ludger Hagedorn & Hans Rainer Sepp. München: Ver-
lag Karl Alber, 1999. Kort text i vilken Patočka beskriver sin tid i Freiburg 
och sitt möte med Husserl.  

Patočka, Jan. ”K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307”. I 
Sebrané spisy XII – Češi I. Prag: Oikoymenh, 2006. Denna artikel, vars titel 
på svenska skulle lyda ”Till frågan om Plastic People of the Universe och 
DG 307”, publicerades i samizdatform 1976. Texten finns översatt till 
engelska och tyska: ”On the Matter of the Plastic People of the Universe 
and DG 307”, övers. okänd, i Charter 77 and Human Rights in Czecho-
slovakia, red. H. Gordon Skilling (London: Allen & Unwin, 1981); ”Zur 
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Sache ’Plastic People of the Universe’ und ’DG 307’”, övers. V. Šrubařovi, i 
Ausgewählte Schriften – Kunst und Zeit (Stuttgart: Klett-Cotta, 1987).  

Patočka, Jan. ”Le ‘point de départ subjectif’ et la biologie objective de l’homme”, 
övers. Erika Abrams. I Le monde naturel et le mouvement de l’existence 
humaine. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988. Essän är skriven 
någon gång på 1950-talet. Den förblev opublicerad under Patočkas livstid. 
Texten har inte publicerats på tjeckiska ännu så jag förlitar mig på den 
franska översättningen som är den enda publicerade versionen av texten.  

Patočka, Jan. ”L’époque posteuropéene et ses problèmes spirituels”, övers. Erika 
Abrams. I L’Europe après l’Europe, red. Erika Abrams. Lagrasse: Verdier, 
2007. Denna text utgör den andra delen av essän ”Europa und Nach-
Europa – Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme” (se 
ENE). Den författades ursprungligen på tyska, men är inte innefattad i den 
tyska översättningen av essäns första del. Jag förlitar mig därför på den 
franska översättningen av texten. 

Patočka, Jan. ”L’idéologie et la vie dans l’idée”, övers. Erika Abrams. I Liberté et 
sacrifice, red. Erica Abrams. Grenoble: Jérôme Millon, 1990. Artikeln pub-
licerades ursprungligen i den litteraturvetenskapliga tidskriften Kritický 
měsíčník (nummer 7, 1946), men har inte publicerats i Patočkas samlade 
skrifter ännu. Jag förlitar mig därför på den franska översättningen. Den 
föreligger också på engelska i Living in problematicity, övers. Eric Manton 
(Prag: Oikoymenh, 2007), samt på tyska i Ketzerische Essais zur Philosophie 
der Geschichte und ergänzende Schriften, övers. Ilja Šrubař (Stuttgart: Klett-
Cotta, 1988). 

Patočka, Jan. ”La conception aristotélicienne du mouvement: signification 
philosophique et recherches historiques”, övers. Erika Abrams. I Le monde 
naturel et le mouvement de l’existence humaine, red. Erika Abrams. Dor-
drecht: Kluwer Academic Publishers, 1988. Artikel som Patočka skrev och 
publicerade 1964 i anslutning till sitt habilitationsarbete om Aristoteles. 
Texten publicerades första gången i Acta Universitatis Carolinae – Philo-
sophica et historica (Prag: n°1, 1964). Texten har emellertid inte publicerats 
i Patočkas samlade skrifter ännu. Jag förlitar mig därför på den franska 
översättningen.  

Patočka, Jan. ”La philosophie de la crise des sciences d’après Edmund Husserl 
et sa conception d’une phenomenology du ‘monde de la vie’”. I Le monde 
naturel et le mouvement de l’existence humaine, red. Erika Abrams. Dor-
drecht: Kluwer, 1988. Denna artikel publicerades ursprungligen 1972 i den 
polska tidskriften Archiwum historii filozofii i mysli spolecznej (Warzawa: n° 
18, 1972). Den är författad på franska.  

Patočka, Jan. ”Může filosofie zaniknout?”. I Filosofický časopis. n° 38, 1990. 
Artikeln, vars svenska titel skulle lyda ”Kan filosofin ta slut?”, har inte pub-
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licerats i Patočkas samlade skrifter ännu, men finns i en fransk översätt-
ning: ”La fin de la philosophie est-elle possible?”, övers. Erika Abrams, i 
Platon et l’Europe (Lagrasse: Éditions Verdier, 1983). Den skrevs 1974, men 
publicerades inte under Patočkas livstid.  

Patočka, Jan. ”Nadcivilisace a její vnitřní konflikt”. I Sebrané spisy I – Péče o 
duši I (Prag: Oikoymenh, 1996). Texten, vars svenska titel skulle lyda 
”Hypercivilisationen och dess interna konflikt”, är skriven någon gång i 
mitten av 1950-talet, men publicerades aldrig under Patočkas livstid. 
Texten finns även i fransk översättning: ”La surcivilisation et son conflit 
interne”, övers. Erika Abrams, i Liberté et sacrifice (Grenoble: Jerôme 
Millon, 1990). 

Patočka, Jan. ”Nicota, absolutní pozice a zápor”. I Sebrané spisy III – Péče o duši 
III. Prag: Oikoymenh, 2002. Denna text, vars titel på svenska skulle lyda 
”Intet, absolut position och negativitet”, skrev Patočka någon gång under 
1950-talets första hälft och under samma tid som han arbetade på essän 
”Negativní platonismus” (se NP). Denna text finns för närvarande inte i 
någon översättning. 

Patočka, Jan. ”O Hegelově pojetí zkušenosti”. I Křesťanská revue – Teleologická 
příloha. N° 25, 1958. Artikeln, vars titel på svenska skulle lyda ”Om Hegels 
förståelse av erfarenheten”, publicerades första gången 1958 och finns inte i 
någon översättning. 

Patočka, Jan. ”Postface”. I Le monde naturel comme problème philosophique. 
Haag: Martinus Nijhoff, 1976. Detta är det efterord som Patočka skrev 1976 
till den franska översättningen av sitt första habilitationsarbete Přirozený 
svět jako filosofický problém. Texten är författad på franska.   

Patočka, Jan. ”Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích”. I 
Sebrané spisy IV – Umění a čas I. Prag: Oikoymenh, 2004. Artikeln, vars 
titel på svenska skulle lyda ”Mytens sanning i Sofokles drama om Labda-
kiderna”, publicerades ursprungligen 1971 i samlingen Sofokles: Oidipus, 
Antigone (Prag: 1971). Texten finns översatt till franska och tyska: ”La 
verité du mythe dans les drames de Sophocle sur les Labdacides”, övers. 
Erika Abrams, i L’écrivain, son ”objet” (Paris: P.O.L, 1990); ”Die Wahrheit 
des Mythos in Sophokles’ Labdakiden-Dramen”, övers. V. Šrubařovi, i 
Ausgewählte Schriften – Kunst und Zeit (Stuttgart: Klett-Cotta, 1987).  

Patočka, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém. I Sebrané spisy XI – Feno-
menologické spisy I. Prag: Oikoymenh, 2008. Detta är Patočkas första habi-
litationsarbete från 1936. På svenska skulle titeln lyda Den naturliga världen 
som filosofiskt problem. Texten finns även i en fransk och en tysk över-
sättning: Le monde naturel comme problème philosophique, övers. Erika 
Abrams (Paris: Vrin, 2016); Die natürliche Welt als philosophiches Problem, 
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i Ausgewählte Schriften – Die natürliche Welt als philosophiches Problem, 
övers. E. R. Melville (Stuttgart: Klett-Cotta, 1990).  

Patočka, Jan. ”Studie o času I”. I Sebrané spisy III – Péče o duši III. Prag: Oikoy-
menh, 2002. Essä skriven under samma tid som artikeln ”Negativní pla-
tonismus” under 1950-talet. Varken denna essä eller den angränsande 
artikeln med titeln ”Studie o času II” (även den publicerad i ovan nämnda 
volym) finns för närvarande översatta. 

Patočka, Jan. ”Zur ältesten Systematik der Seelenlehre”. I Ketzerische Essais zur 
Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften, red. Klaus Nellen & 
Jiří Němec. Stuttgart: Klett-Cotta, 1988. Artikel som ursprungligen pub-
licerades 1972 i Phänomenologie heute – Festschrift für L. Landgrebe, red. 
Walter Biemel (Haag: M. Nijhoff, 1972). Den skrevs ursprungligen på tyska. 

Föreläsningar 

Patočka, Jan. Filosofie výchovy. I Sebrané spisy I – Péče o duši I. Prag: Oikoy-
menh, 1996. Föreläsningsserie, vars svenska titel skulle lyda Filosofisk 
bildning, som Patočka höll vid Högskolan för pedagogiska studier i Tábor 
vinterterminen 1938–39. Föreläsningarna finns inte i någon översättning.  

Patočka, Jan. Inledning till fenomenologisk filosofi, övers. Leo Kramár (Stock-
holm: Södertörn Philosophical Studies, 2013). Denna text utgörs av före-
läsningsserien Úvod do fenomenologické filosofie som Patočka höll vid 
Karlsuniversitet i Prag 1969–70. Den finns endast översatt till svenska.  

Patočka, Jan. Nejstarší řecká filosofie. Prag: Vyšehrad, 1996. Föreläsningsserie 
som Patočka höll vid Karlsuniversitet läsåret 1945–46. Titeln skulle på 
svenska lyda Den äldsta grekiska filosofin. Föreläsningarna finns inte i 
någon översättning.  

Patočka, Jan. Úvod do Husserlovy fenomenologie, i Sebrané spisy VII – Feno-
menologické spisy II (Prag: Oikoymenh, 2009). Denna föreläsningserie, vars 
titel på svenska skulle lyda Introduktion till Husserls fenomenologi, höll 
Patočka vid Karlsuniversitet läsåret 1964–65. Föreläsningarna finns även i 
engelsk och fransk översättning: An Introduction to Husserl’s Phenomeno-
logy, övers. Erazim Kohák (Chicago: Open Court, 1996); Introduction à la 
phénoménologie de Husserl, övers. Erika Abrams (Grenoble: Jerôme Millon, 
1992).  

Anteckningar 

Patočka, Jan. ”Ce qu’est l’Europe – sept fragments”, övers. Erika Abrams. I 
L’Europe après l’Europe. Lagrasse: Verdier, 2006. Anteckningar skrivna 
någon gång under 1970-talets första hälft. De är ursprungligen författade 
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på tyska under rubriken ”Was Europa ist…”. Det tyska originalet har 
emellertid inte publicerats ännu så jag förlitar mig istället på den franska 
översättningen.  

Patočka, Jan. ”Cesta k vybřednutí z války”. i Sebrané spisy III – Péče o duši III 
(Prag: Oikoymenh, 2002). Kort text som utgörs av Patočkas arbetsanteck-
ningar till de Kätterska essäerna. Titeln, som redaktörerna för Patočkas 
samlade skrifter har givit texten, skulle på svenska lyda ”Vägen ut ur 
kriget”. Den finns inte i någon översättning.  

Patočka, Jan. ”[Koncept eseje] ’Války 20. Století a 20 století jako válka’”. I 
Sebrané spisy III – Péče o duši III. Prag: Oikoymenh, 2002. Kort skissartad 
text som samlar delar av Patočkas arbetsanteckningar till de Kätterska 
essäerna. Texten finns inte i någon översättning. 

Patočka, Jan. ”L’espace et sa problématique – Annexes”, övers. Erika Abrams. I 
Qu’est-ce que la phénoménologie?, red. Erika Abrams. Grenoble: Millon, 
2002. Patočkas arbetsanteckningar till essän “Prostor a jeho problematika”. 
Dessa anteckningar har för närvarande endast publicerats på franska.  

Patočka, Jan. ”Phénoménologie et metaphysique du mouvement”, övers. Erika 
Abrams. I Papiers phénoménologiques (Grenoble: Jérôme Millon, 1995). 
Denna text, som ursprungligen är skriven på tyska, har inte publicerats i 
original ännu. Jag förlitar mig därför på den franska översättningen. Den 
utgörs av olika arbetsanteckningar som Patočka skrev någon gång i slutet 
av 1960-talet. 

Patočka, Jan. ”Phénoménologie et ontologie du mouvement”, övers. Erika 
Abrams. I Papiers phénoménologiques (Grenoble: Jérôme Millon, 1995). 
Arbetsanteckningar från slutet av 1960-talet som hittills endast har pub-
licerats på franska.  

Patočka, Jan. ”Postface à la traduction française du Monde naturel comme 
problème philosophique – notes et fragments ”. I Papiers phénoménologique, 
red. Erika Abrams. Grenoble: Jerôme Millon, 1995. Patočkas arbetsanteck-
ningar till det efterord som han skrev till den franska översättningen av 
habilitationsarbetet Přirozený svět jako filosofický problém. Anteckningarna 
är mest troligt skrivna någon gång under 1974. De är författade på franska.  

Patočka, Jan. ”Pravda, negativita, svoboda”. I Sebrané spisy III – Péče o duši III. 
Prag: Oikoymenh, 2002. Denna skissartade text, vars titel på svenska skulle 
lyda ”Sanning, negativitet, frihet”, skrev Patočka i början på 1950-talet i 
anslutning till essän ”Negativní platonismus”. Den finns för närvarande 
inte i någon översättning.  
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Intervjuer 

Patočka, Jan. ”Ostpolitik – aber mit Würde”. Intervju med journalist från Die 
Zeit 1977. Die Zeit, 1977. http://www.zeit.de/1977/14/ostpolitik-aber-mit-
wuerde Besökt 2016-11-14. 

Patočka, Jan. ”K filosofovým šedesátinám. s Janem Patočkou o filosofii a 
filosofech”. I Sebrané spisy XII – Češi I. Prag: Oikoymenh, 2006. Intervju 
med Josef Zumr vid tiden för Patočkas sextioårsdag 1967. Intervjun pub-
licerades ursprungligen i tidskriften Filosofický časopis (n° 15, 1967).  

Brev 

Patočka, Jan. ”Briefe an Krysztof Michalski”. I Studia Phaenomenologica vol. 
XII: Jan Patočka and the European Heritage. Bukarest: Humanitas, 2007. 
Patočkas brev till den polske filosofen Krysztof Michalski. Brevväxlingen 
kretsar till stora delar kring Heideggers verk. Anledningen till detta är att 
Patočka blev tillfrågad av Michalski om han kunde agera inofficiell hand-
ledare åt honom under tiden som han skrev sin doktorsavhandling om 
Heidegger. Michalski grundade sedan Institut für die Wissenschaften des 
Menschen i Wien och var fram till sin död rektor för institutet.  

Fink, Eugen & Patočka, Jan. Briefe und Dokumente 1933–1977. München/Prag: 
Karl Alber/Oikoymenh, 1999. Detta band innehåller brevväxlingen mellan 
Patočka och Eugen Fink.  

Patočka, Jan. Dopisy Václavu Richterovi. I Sebrané spisy XX. Prag: Oikoymenh, 
2001. I detta band finns Patočkas brevväxling med Václav Richter samlad. 
Richter var en av Patočkas närmaste vänner och professor i  Konsthistoria 
vid universitetet i Brno. Breven finns inte i någon översättning. 
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