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Inspired by Kitaro Nishida’s concept of pure experience this thesis analyses 

Henri Bergson’s concept of experience with the intention of showing how 

experience is related to duration and how this in turn destabilizes certain 

tendencies towards subjectivism that can be found in Bergson’s work. This is 

accomplished through a reading of Matter and memory, Creative Evolution and 

Introduction to metaphysics that tries to desintegrate both subject and object in 

favor of duration. The thesis arrives at describing the combination of duration 

and non-subjective and supra-individual experience as a polyrhythmic

movement.
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1 INLEDNING

1.1 Presentation och syfte

Upptakten till denna uppsats var ett frågande efter det ögonblick i erfarenheten då subjektet är blint 

inför sig själv. Jag sökte förankra min fråga i filosofihistorien, men fann mest disparata citat vilka 

endast förmådde inspirera men inte fördjupa problemet, som exempelvis ”all handling undandrar sig 

kunskap” hos Nietzsche (Den glada vetenskapen 223) men framförallt den japanske filosofen Kitaro 

Nishidas beskrivning av sin egen impuls bakom boken Inquiry into the good:

“For some time now I had it in my mind to try and explain all of reality in terms of pure 

experience…Along the way, I came to think that it is not that there is an individual that 

has an experience but that there is an experience that has the individual, that experience 

is more basic than any distinction individuals bring to it.” (Heisig – Philosophers of 

nothingness 44)1

Nishida lyckas dock bara formulera mitt problem tydligare, eller snarare rikta min intention, då 

Inquiry into the good endast presenterar fragment av en filosofisk intuition och inte en koherent 

filosofi att utgå ifrån. Därför omvandlas Nishidas påstående istället till en fråga: På vilket sätt föregår 

erfarenheten individen och, utifrån mitt problem, framförallt subjektet2?

Henri Bergsons filosofi tillhandahåller dock alla möjligheter att besvara denna fråga, d 

v s formulera ett erfarenhetsbegrepp vilket kan överskrida subjekt/objekt-dikotomin. Detta – föga

uppmärksammade – motiv i Bergsons filosofi får sitt tydligaste uttryck genom en uppmaning i boken 

Materia och minne: ”Men det finns ännu ett sista försök att göra. Det vore att uppsöka erfarenheten 

vid dess källa, eller snarare ovanför denna avgörande krök, där den viker av i riktning mot det för oss 

nyttiga och blir i egentlig mening mänsklig erfarenhet...”. Det som Bergson här kallar det för-

mänskliga förstår jag som detsamma som det för-individuella hos Nishida. Syftet med föreliggande 

uppsats är därmed att finna den bergsonianska vägen från den mänskliga erfarenheten (d v s 

erfarenheten bearbetad ur subjektivt och individuellt perspektiv) till den rena erfarenheten – före och 

inte bortom en uppdelning i subjekt och objekt. Detta arbete fortskrider genom att avveckla 

konstruktioner inom olika filosofiska sfärer, såsom subjektet hos fenomenologin3, objektet hos 

epistemologin samt substansen och intet hos metafysiken, utifrån min läsning av böckerna Materia 

                                                
1 Jag har valt att citera Heisigs korrigering av översättningen, och inte bokens officiella engelska översättning
2 Nishida väljer att fokusera på det för-individuella snarare än det för-subjektiva, eftersom han arbetar enligt den 
zenbuddhistiska traditionen att gå bortom subjektet genom subjektet. Subjektet är för honom inte begränsat till 
individen.
3 Genom hela uppsatsen i dess etymologiska betydelse: ”läran om det som visar sig”.
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och minne, Den skapande utvecklingen samt essän Introduktion till metafysiken. Erfarenheten beskrivs 

istället utifrån en begreppsapparat med tid, förändring och sammanfallande som främsta parametrar.

Eftersom Bergson under lång tid inte ägnats någon högre grad av uppmärksamhet bland 

filosofi-intresserade i Sverige vill jag inleda med en biografisk introduktion, en överblick av befintlig 

sekundärlitteratur, en resumé av hans varierande anseende inom 1900-talsfilosofin, samt en 

genomgång av hans metod. Därefter presenterar jag problemställningen utförligare samt en överblick 

av uppsatsen.

1.2 Bergsons liv och verk4

Följande biografiska kontext tillhandahålls läsaren inte på grund av att ämnet tillhör det förflutna, utan 

tvärtom för att förenkla återinförandet av detsamma i samtiden – där det hör hemma.

Som student valde Bergson mellan en karriär inom matematik eller filosofi. Till sin 

omgivnings förvåning hängav han sig åt det senare, men matematik och fysik spelar en stor roll i 

utformningen av hans filosofi. Han inledde också sin karriär som hängiven entusiast av Herbert 

Spencers positivistiska filosofi. Brottet mot denna positivism initierade dock Bergsons egen väg som 

filosof, då han i kontrast mot Spencers tids-skepticism upptäckte den inre psykologiska tidens absoluta 

flöde. Just därför har Bergson en besynnerlig filosofibakgrund, då han tror på vetenskapen och även 

använder sig av den, men ändock menar att filosofin ska överskrida den, eller snarare avtäcka 

vetenskapens förutfattade grunder. Därmed har han blivit betraktad som en anti-intellektualistisk, anti-

vetenskaplig filosof trots att han är en av de filosofer som mest förankrat sitt arbete i vetenskapen. 

Inför varje bok tog han sig an uppgiften att läsa in hela den samlade vetenskapliga forskningen inom 

ett område, som då han inför t ex Materia och minne under en lång period intog den samtida minnes-

forskningen, varav bara forskningen om afasi tog fem år att läsa (Kolstad - Henri Bergsons filosofi: 

betydning og aktualitet 27). Själv skriver han i Introduktion till metafysiken 1903:

”Motsvarigheten till anteckningarna och dokumenten vid förberedelserna inför det 

litterära arbetet utgörs här av den positiva vetenskapens samlade observationer och 

erfarenheter, och framför allt av andens reflektion över anden. Ty man uppnår inte en 

intuition om verkligheten, det vill säga en andlig sympati med det innersta av den, om 

man inte har vunnit dess förtroende genom ett långt kamratskap med dess yttre 

manifestationer.” (IM 114)

Upptäckten av den inre psykologiska tiden ledde till avhandlingen Tiden och den fria viljan (”Essai 

sur les données immédiates de la conscience” 1888 [publicerad 1889]). Dessutom lade han vid samma 

                                                
4 Biografiska fakta är hämtade från Kolstad – Henri Bergson – betydning och aktualitet, Soulez – Bergson: 
biographie, samt Ruhe – Tänkesättet Bergson.
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tillfälle fram den obligatoriska latinska avhandlingen Quid Aristoteles de loco senserit – ”Aristoteles 

uppfattning av ’plats’”5. Denna avhandling var grunden till att Heidegger i en fotnot i Varat och tiden

anklagar Bergson för att i själva verket luta sig mot en aristotelisk tidsförståelse6 – men Heidegger gör 

en grov felläsning av Bergson och tolkar den homogena tiden, d v s en genom spatialisering förmedlad 

tid, som Bergsons verkliga tidsbegrepp.

Tiden och den fria viljan ville som sagt sätta fokus på tidens företräde framför rummet 

hos medvetandet. För att fördjupa temat fokuserade han sedan på det förflutnas roll i det inre 

tidsflödets framvällande, fortfarande utifrån subjektets minne. Denna forskning presenterades sedan i 

boken Materia och minne (”Matière et mémoire” 1896), vari minnets centrala funktion gör att Tiden 

och den fria viljans ”omedelbart givna” får underkasta sig minnets virtuella differentiering av världen. 

Plötsligt är allt, t o m perceptionen, minne. Detta får, som jag strax ska visa, konsekvenser för senare 

Bergson-läsning. 1903 publicerades essän Introduktion till metafysiken i tidskriften ”Revue de 

métaphysique et de morale”7 vari Bergson utvecklar en kunskapsteori i anslutning till sina tidigare 

verk. Denna kännetecknas av intuitionen, i vilken möjligheten till verklig kunskap sammanfaller med 

vägen till förståelse av den för Bergson så viktiga varaktigheten8. Den skapande utvecklingen (”Le 

evolucion créatrice”) från 1907 utökar därefter varaktighetens sfär till en livsprincip bortom det 

individuella perspektivet. Då boken främst behandlar evolutionen är den på sätt och vis en återgång till, 

eller kanske snarare en uppgörelse med, Bergsons ungdomsintresse för Herbert Spencer. Betoningen 

läggs på evolutionens, eller snarare livsprångets (l’elan vital) skapande karaktär, i polemik mot 

mekanism och finalism. Bergson lämnar dock inte det mänskliga planet helt utan vidareutvecklar 

intuitionsbegreppet och dess omgivande intelligens och instinkt utifrån bokens helhetsperspektiv. På 

så sätt hakar vart och ett av de stora verken i varandra, men går sedan i olika riktningar – kanske inte 

ens förenliga med de övriga.

Efter Den skapande utvecklingen publicerar Bergson inte något större verk på flera 

decennier. Istället ägnar han sig åt politik och framförallt diplomati, bl a genom att under första 

världskriget åka till USA för att med viss framgång övertala president Wilson att göra gemensam sak 

med Frankrike mot Tyskland. Mot slutet av 20-talet blir hans hälsa försämrad och han får dra sig 

tillbaka från undervisandet. 1927 får Bergson Nobelpriset i litteratur med motiveringen: ”som ett 

erkännande åt hans rika och livgivande idéer och den glänsande konst varmed de framburits” 

(www.svenskaakademien.se). 1934 publiceras essä-samlingen Le pensée et le mouvant (”Det tänkta 

och det rörliga”) vilken såväl förtydligar delar av hans filosofi som utökar den. Framförallt utkommer 

                                                
5 Finns översatt till franska (Melanges, P.U.F., 1972) och engelska (Studies in Philosophy and the History of 
Philosophy 5, 1970, Catholic University of America), med en ny engelsk översättning på gång.
6 Heidegger – Sein und Zeit, fotnot 1 s 432f
7 Åter publicerad i 1934 års essä-samling ”La Pensée et le Mouvant”.
8 Jag har valt att översätta originalets la durée ordagrant som ’varaktighet’, likt norrmännen gjort med ’varighet’, 
och därmed avvikit från Algot Ruhes neologism ’nu-flöde’ vilken fått leva kvar alltför länge då den, i mitt tycke, 
är missvisande. La durée är varken en mångfald av successiva Nu eller ett enda sammanhängande Nu. Jag anser 
det bäst att blanda in Nuet så lite som möjligt i diskussioner av Bergson då begreppet är svårt att skilja från dess 
vardagliga mening. Bättre då att diskutera utifrån det närvarande likt franskans och engelskans presence
(présence).
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emellertid 1932 boken Les deux sources de la morale et de la religion (”Moralens och religionens två 

källor”) vilken ger en ny vinkel på hans tidigare verk. Här diskuteras nämligen samhället, etiken och 

religionen som en fortsättning på tidigare premisser. På sätt och viss kan man säga att det är en 

mellanväg mellan de tidiga böckernas individuella perspektiv och Den skapande 

utvecklingens ”vitalism”. Därefter blir dock Bergson tyst. Även om han hade andra filosofiska 

aspirationer – t ex ett verk om estetik – förmådde han aldrig gå igenom den extensiva och intensiva 

förstudie som han krävde av sig själv inför varje nytt arbete. Vid nazisternas maktövertagande i 

Tyskland och senare andra världskrigets utbrott tryter även Bergsons tidigare så solida optimism. 

Under ockupationen vill Vichy-regimen slippa skammen i att behöva förtrycka en sådan känd och 

respekterad äldre medborgare som Bergson, men denne vägrar ta emot deras gåvor och registrerar sig 

istället som jude. Bergson hade på senare år närmat sig katolicismen, men valde att förbli jude av 

främst solidariska skäl. I sitt testamente 1937 skriver han att han vill ”förbli bland de som imorgon är 

bland de förföljda” (Kolstad - Bergsons filosofi: betydning og aktualitet 47). Dessa förföljelser orkade 

hans kropp dock inte med, och han dog 1941 82 år gammal.

1.3 Bergsons ställning i filosofihistorien samt sekundärlitteratur

Med undantag för de politiska uppdragen och resorna levde Bergson ett relativt tillbakadraget liv med 

forskning och undervisning i centrum. Trots detta var han upphovsman till en av de största filosofiska 

rörelserna under första hälften av 1900-talet. Bergson var redan i och med avhandlingarna uppskattad 

inom universitets-världen, även om många hade svårt att ta till sig vissa delar av verken, t ex Materia 

och minnes pragmatiska kunskapsteori och ontologi. Hans rykte började dock spridas i och med boken 

Skrattet (Le rire, 1900) men framförallt var det Introduktion till metafysiken vilken satte fart på hans 

berömmelse. Den översattes snart till flertalet språk, och höjdes till skyarna av bl a William James. 

Essän presenterade Bergsons filosofi, eller bergsonismen som den nu fick heta, som ett alternativ till 

vetenskapens statiska och begränsade metod. I och med Den skapande utvecklingen blev dock detta till 

ett verkligt intellektuellt sprängstoff då den överförde intuitionens rörelse till att gälla hela livet. Han 

får starka motståndare (Bertrand Russell9 m fl) men framförallt en oerhörd skara anhängare. På hans 

föreläsningar trängs filosofistudenter (Jean Wahl) med societetsdamer, poeter (T.S. Eliot), konstnärer 

(Matisse), kompositörer (Debussy) m fl. På en föreläsning med plats för 375 personer kunde det 

komma 700. 

Det skrevs extrema mängder litteratur om Bergson under denna tid. Bland de främsta 

Bergson-kännarna, eller kanske snarare Bergson-lärjungarna, vid den här perioden var Édouard le Roy 

– som också efterträdde Bergson som professor i modern filosofi vid College de France, och även 

skrev en tidig presentation av dennes filosofi (Une philosophie nouvelle). Av de engelsk-språkiga 

                                                
9 Förutom att ha menat att Bergson i Den skapande utvecklingen gör människan till en insekt har han även 
påstått: ”to realize the unimportance of time is the gate to wisdom” (Čapek 149).
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bidragen utmärker sig HW Carrs Philosophy of change som en insiktsfull, tidig introduktion till 

Bergsons arbete fram till 1914. I Skandinavien växte det tidigt fram ett intresse för Bergson. Algot 

Ruhe hade en stor roll i detta då han tidigt översatte de flesta Bergsons texter till svenska, samt 

författade en sammanställning av den bergsonianska filosofin vid namn Tänkesättet Bergson i dess 

grunddrag – även den 1914. Också teologen och ärkebiskopen Nathan Söderblom, som var vän med 

Bergson, bidrog till ett ökat intresse för bergsonismen i Sverige. Andra, såsom John Landquist, reste 

på 10-talet till Paris för att själva bevittna Bergsons föreläsningar. Mottagandet var så pass stort i 

Sverige att det 1979 skrevs en bok i Frankrike om den svenska bergsonismen: Le mouvement des idées 

en Suède à l'âge du bergsonisme av Jean-Francois Battail10. En annan svensk bok i ämnet var Malte 

Jakobssons Henri Bergsons intuitionsfilosofi, en tämligen ytlig presentation av sitt ämne. De flesta 

skandinaver verkar vid denna tid haft problem med att inte lägga för stort fokus på intuitionen, 

antagligen på grund av att den varit den minsta gemensamma nämnaren med den tyska filosofi de 

blivit inpräntade under sina studier. Harald Höffding, Danmarks främste Bergson-kännare, fick som 

svar på ett brev till Bergson att han lade för stor emfas på intuitionen, och att denna endast kunde 

förstås mot bakgrund av varaktigheten (Bergson - Mélanges 1146-1150). Bergson själv hade nämligen 

gått från varaktigheten till intuitionen och inte tvärtom. Samma problem lider Hans Larssons bok 

Intuitionsproblemet av. Visserligen riktar den in sig specifikt på intuitionen hos Bergson, men lyckas 

ändå inte ge den dess nödvändiga förankring i varaktigheten. Även om Larssons bok inte är utan 

poänger så bör det sägas att hans argumentation för intuitionen som en intellektuell förmåga går i 

motsatt riktning mot Bergsons filosofi. Medan bergsonismen dör ut i både Sverige och Danmark11

verkar den emellertid behålla en viss plats inom den norska filosofin. Litteraturvetaren Asbjörn 

Aarness har länge lett denna fraktion, men har under senare år blivit avlöst av främst Hans Kolstad, för 

vars karriär Bergson är centralgestalten. Han har skrivit flera böcker om Bergson, varav Henri 

Bergsons filosofi – betydning og aktualitet är en av de bättre introduktioner jag tagit del av. Han har 

även sammanställt en antologi tillsammans med Asbjörn Aarness vid namn Den skapende varighet. 

När första världskriget bryter ut 1914 blir det en törn mot bergsonismen som visar sig 

vara början på dess borttynande. Samtidigt inleds också Bergsons politiska karriär, vilken han under 

sina sista år blivit mer känd för än den filosofiska. Dessutom hade bergsonismens folkliga karaktär 

även en negativ inverkan på uppfattningen av Bergsons filosofi som helhet bland mer seriösa uttolkare. 

Den uppfattades som endast intuitiv i dess vardagliga mening och förespråkande någon sorts allmän 

slapp spiritualitet, vilken under de kommande världskrigens terror mest tedde sig grotesk12. På 

följande sätt har Merleau-Ponty beskrivit den vulgära bergsonismen: ”Established bergsonism distorts 

Bergson. Bergson disturbed; it reassures. Bergson was a conquest; bergsonism defends and justifies 

Bergson. Bergson was a contact with things; bergsonism is a collection of accepted opinions” 

                                                
10 Se även antologin Den skapende varighet, avsnitten ”Bergson i Sverige” av Hjalmar Sundén och ”Henri 
Bergson i svensk dikt och debatt” av Holger Ahlenius.
11 Med undantag av Peter Kemps Bergson (De store Taenkere), Berlingske Filosofi Bibliotek, 1968
12 En bild av sin filosofi som han själv menade var dess egentliga motsats, se CM s 103. 
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(Merleau-Ponty - Signs 83). Förutom dessa björntjänster från bergsonismens förespråkare och första 

världskrigets dystopiska inverkan innebar även Alexandre Kojéves inflytelserika Hegel-föreläsningar 

inför bland andra Merleau-Ponty och Sartre samt naturligtvis fenomenologins genombrott en ny 

inriktning på den franska filosofin13. Dessa två filosofer hade dock ett ambivalent förhållande till 

Bergson. Särskilt Merleau-Ponty omprövade senare sin tidiga, kritiska syn till en mer positiv14. Andra 

filosofer och intellektuella, de flesta tillräckligt gamla för att ha upplevt Bergsons storhetstid själva, 

förblev positiva till hans filosofi, däribland Jean Hyppolite, nämnde Jean Wahl, Gabriel Marcel, 

Alexandre Koyré och Emmanuel Levinas15. 

Trots detta ligger bergsonismen under många decennier i dvala i stort sett överallt. Om 

Bergson nämns så är det främst som föregångare till andra filosofer som Whitehead, Merleau-Ponty 

och Heidegger. Ett litet antal böcker kommer dock ut under efterkrigstiden av vilka Vladimir 

Jankelevitchs Henri Bergson är en av de mer respekterade. På 70-talet utökas denna skara med ett 

antal engelskspråkiga böcker: P.A.Y. Gunthers extensiva bibliografi med närmare 4400 titlar, A.R. 

Laceys introduktion med analytisk inriktning, Leczek Kolakowskis lättfattliga dito och Milic Capeks 

omfattande diskussion av Bergsons förhållande till den moderna fysiken, Bergson and modern physics. 

Alla dessa författare är dock i stort sett omedvetna om den djupgående revitalisering av Bergsons 

filosofi vars källor vid denna tid redan skapats men inte ännu fått någon större spridning. Jag syftar 

naturligtvis på Gilles Deleuze arbete med och tolkning av det bergsonska arvet. Detta arbete inleds 

främst med den kompakta men kreativa essän La concept de la différence chez Bergson 1956 

(”Skillnadsbegreppet hos Bergson”) från antologiserien Les Etudes Bergsoniennes, för att tio år senare 

kompletteras med boken Bergsonisme16. Detta är definitivt stommen i Deleuze Bergson-läsning men 

ämnet diskuteras även i filmböckerna Cinéma 1 - L’image mouvement och Cinéma 2 - L’image 

temps17 samt sporadiskt i de övriga verken. Fr o m 90-talet, i och med det växande intresset för 

Deleuze, har även intresset för Bergson vuxit. Leonard Lawlor vid Memphis universitet förklarade vid 

ett samtal på Södertörns Högskola att hans intresse för Bergson började med en önskan om att förstå 

Deleuze bättre, och detta tror jag är symtomatiskt för den nya Bergson-forskningen. Nu har denna 

                                                
13 Trots de många likheterna hade varken Bergson eller Husserl någon uppfattning om varandras filosofier. När 
Roman Ingarden 1917 berättade om Bergsons filosofi för Husserl lär han ha sagt: ”Das ist fast so, als ob ich 
Bergson wäre” (”Det är nästan som om jag vore Bergson”,  Milic Capek – Bergson and modern physics, s 172) 
och vid ett annat tillfälle: ”Det är vi som är de riktiga bergsonianerna” (Jean Hering, ”La phénoménologie il y a 
trente ans”, Revue internationale de philosophie 1 (1939):368).
14 För tidig kritik se The incarnate subject (föreläsningar 1947-1948), Texts and dialogues (föreläsningen On 
Sartre’s imagination från 1936). För sena positiva kommentarer se framförallt Lovtal till filosofin (essän Lovtal 
till filosofin från 1953) och till viss del Signs. I föreläsningarna om Bergson från 1956-1957 samlade i Nature tar 
han en position som både är positiv och kritisk. Ofta rör det sig om att han anser att Bergson tagit rätt initiativ 
men själv inte förmått utreda konsekvenserna därav. För en djupare analys av Merleau-Pontys förhållande till 
Bergson se Renaud Barbaras – Le tournant de l’expérience.
15 Enligt Levinas (Mullarkey [red.] – New Bergson 29) skulle Tiden och den fria viljan tillhöra filosofihistoriens 
mästerverk tillsammans med Platons Faidros, Kants Kritik av det rena förnuftet, Hegels Andens fenomenologi
samt Varat och tiden av Heidegger.
16 Den tidigare texten har dock inte haft någon stor plats inom Deleuze-läsningen förrän på 2000-talet, då flera 
har åberopat denna för att genom dess kronologiska läge (före Nietzsche et la philosophie ) befästa Bergsons 
betydelse för utvecklingen av Deleuze filosofi.
17 Editions de Minuit, 1983 och 1985
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dock lyckats skapa sig en så fast grund att man återigen vågar tänka Bergson utan Deleuze explicita 

influens (eller kanske snarare som en reaktion mot honom)18, även om denne för ett bra tag framöver 

kommer att vidhäfta bilden av Bergson. Exempel på senare års framträdande engelskspråkiga 

bergsonianer är nämnde Leonard Lawlor, John Mullarkey samt Keith Ansell Pearson, vilken också är 

den mest deleuzianske läsaren av dem tre. Lawlor och Pearson betonar i sina böcker19 vikten av 

minnet och det virtuella hos Bergson medan Mullarkey snarare lutar åt en fokusering på Nuet och det 

aktuella20. Dessa tre är även representerade i Mullarkey-ledda antologin The New Bergson (1999) 

vilken även samlar äldre Bergson-kännare som P.A.Y. Gunther och F.C.T. Moore samt den första 

engelska översättningen av Deleuze La concept de la différence chez Bergson. Två franska filosofer 

medverkar även i denna bok: Marie Cariou och Frédéric Worms vilka båda arbetat med Bergson under 

lång tid. Worms är centralfiguren inom Bergson-forskningen överhuvudtaget, med böckerna Bergson 

ou les deux sens de la vie, Introduction à matiere et memoire, Vocabulaire de Bergson, biografin 

Henri Bergson, biographie tillsammans med Philippe Soulez samt redaktörskap för antologiserien 

Annales bergsoniennes I-III som meriter. 

Mångtydigheten i Bergsons texter blir tydlig om man vid en snabb överblick ser vilka 

olika tolkningar världen sett av denne filosof: intuitionist, virtualist, syndikalist, fascist, existentialist, 

evolutionist m m (IM 46-47). Bergson-forskningen har dock nu ett bra utgångsläge då den lyckats 

återuppliva en bred diskussion kring texterna21.

1.4 Bergsons metod och metodologi

Metodologi

Som jag ser det har Bergsons metod ett mål: att överkomma omöjligheten att överhuvudtaget 

formulera en intuition eller beskriva varaktigheten. Detta förklarar även varför Bergson ägnar sig åt 

filosofi om han nu inte tror på språkets möjlighet att nå verklig kunskap. Filosofin, eller i vart fall 

metafysiken, skulle kunna beskrivas just som försöket att övervinna detta problem. En bergsonism 

värd namnet måste därför snarast tänkas inte som en rad filosofiska åsikter utan snarare sättet som 

filosofin filosoferas. Det är en ism inte som lära utan som metod, och som jag senare ska visa, inte ett 

seende utan ett lyssnande. HW Carr gör en intressant påpekan som John Mullarkey tar till vara på: För 

Bergson blir konsekvensen av upptäckten att världen är icke-systematisk att även hans filosofi måste 

vara det (Mullarkey [red.] – New Bergson 4). Filosofin och filosofins objekt är densamma. Intuitionen 

är på så sätt både en betydande del av filosofins innehåll samt dess tillvägagångssätt. Det första att 

                                                
18 Se exempelvis Mullarkeys essä Forget the virtual i Continental Philosophy Review #37 2004.
19 För denna uppsats använda: Lawlor – The challenge of bergsonism, Pearson – Germinal Life samt Philosophy 
and the adventure of the virtual.
20 Framförallt ovannämnda essä Forget the virtual, men även Bergson and philosophy 1999.
21 För en större diskussion av Bergsons förhållande till den moderna filosofins utveckling se Suzanne Guerlacs 
kontextuellt givande bok Thinking time (där även ett [av mycket få] försök görs att idéhistoriskt reda ut Derridas 
och dekonstruktionens förhållande till Bergson).
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betonas är därför filosofins, likt intuitionens, föränderliga karaktär, varför Bergson framhåller vikten 

av att kontinuerligt byta ut filosofiska termer, även sitt eget varaktighets-begrepp. Förhållandet mellan 

metod och filosofi, intuition och ontologi är en knutpunkt hos Bergson menar Frédéric Worms:

“Bergson's goal, however, was not only to state a general contradiction between time 

and human thought. It was, of course, to go beyond it. One might even say that he tried 

to go beyond it in two directions, methodological and ontological, by trying to think 

time with the mind, but also to think the mind as temporal, time as a paradoxical object 

for thought, and time as the hidden being of thought! We can recognize the respective 

titles of both of his collections of essays as a double hint: La pensée et le mouvant

("thought and movement," 1934, the better known of the two), hinting at the difficulty 

of thinking, but L'Energie spirituelle ("spiritual energy," 1919), hinting at the activity of 

thinking. In any case, going beyond the apparent contradiction between time and 

thinking seems to be the main goal of philosophy as such. … The fact of time will 

always remain a test for our knowledge, for any doctrine pretending to set an absolute 

agreement between thought and reality. There will always remain a gap between mind 

and temporal realities, even those of mind itself. Thus, Bergson must go from the gap 

between thought and time, and all its negative effects, to the contact between them, and 

all its "positive attributes," and then back again.” (Worms – ”Time thinking”, MLN

1226)

Detta är en spännande och dessutom korrekt beskrivning av syftet med Bergsons filosofi, om ändock 

bara en av många giltiga. Genom att visa hur metoden själv lyfter fram alla problem att övervinna 

fångar Worms dess vikt för Bergson.

Metod

När Worms talar om två riktningar hos Bergson ansluter han till en stark tendens i dennes filosofi, 

nämligen dualismens roll. Ständigt återkommer en uppdelning – materia/minne, kvalitet/kvantitet, 

instinkt/intelligens etc. Han använder även begreppspar, som t ex realism och idealism, för att peka ut 

vad som verkligen skiljer dessa två poler och vad de i själva verket i det dolda har gemensamt 

(Kolakowski - Bergson 6). Dessutom delar Bergson upp alla dessa begreppspars interna skillnader i 

grad och i skillnad i natur, alltså ännu ett begreppspar! Trots detta emfaseras ständigt varaktighetens 

företräde. Är bergsonismen dualistisk eller en monism? Det enklaste svaret på denna mycket 

komplicerade fråga torde vara att dualismerna är ett sätt att sätta en statisk monism i rörelse. Bergson 

själv beskriver monismens problem på följande sätt: ”It makes little difference to me if one 

says ”Everything is mechanism” or ”Everything is will”: in either case everything is identical. In both 

cases, “mechanism” and ”will” become synonyms of ”being” and consequently synonyms of each 

other” (CM 56). Jag vill återigen hänvisa till Mullarkey (den läsare som mest emfaserat metoden och 
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den ”metafilosofiska” aspekten hos Bergson), vars idé om brytningar (i dess optiska mening – en 

viktig term även för Bergson) illustrerar detta. Mullarkeys exempel är hur subjektets förhållande till 

omvärlden successivt förändras i Materia och minne. I den första brytningen ter sig omvärlden vara 

som oss själva – vi är en ’bild’ bland andra ’bilder’. Denna brytning innehåller dock för Bergson sin 

egen upplösning i dualism, då materien omkring oss blir något fundamentalt annorlunda från subjektet 

genom att vara utsträckt i rummet. Detta är den andra brytningen Mullarkey talar om. Sedan upptäcks 

den fundamentala kopplingen mellan vår varaktighet och vår omvärlds varaktighet i en tredje brytning. 

För Mullarkey rör det sig alltså snarast om en spiralformad rörelse mellan dualism och monism. 

Mullarkeys summering visar, som vi senare ska få se, på denna rörelses närhet till såväl Deleuze som 

Nishida och skapar därmed en återkommande länk i denna uppsats: ”In terms of movement, there is 

only ever integration and differentiation, only ever movement towards and away from unity, and never 

static, consummated unities (for the unities are themselves of uniting or disuniting tendencies, that is, 

meta-movements)” (Mullarkey – “Forget the virtual”, Continental Philosophy Review 485).

En sådan instabilitet kan även ses övergripande i Bergsons filosofiska produktion. Som 

jag redan beskrivit finns det helt klart en gemensam impuls bakom alla Bergsons verk, och dessutom 

mer konkreta likheter, men det finns också någonting som långsamt förändras. Bergson själv påstod att 

han vid varje nytt arbete försökt glömma den föregående boken och börja om på nytt. Varje arbete 

lägger emfas på ett visst område av filosofin med en viss begreppsvärld, medan nästa kanske upplöser 

detta till förmån för ett annat. Detta är en taktik att befria filosofin från begreppens begränsade 

rörlighet. Även Bergsons sätt att skriva med en blandning av vetenskaplighet och poetiska 

beskrivningar är ett exempel på denna upplösning av strukturer. Läsaren lämnas övertygad i sak, men 

osäker på vad den är övertygad om – en vetenskap, filosofi, eller poesi? Bergson tar de vetenskapliga 

rönen och låter dem bli bilder av den filosofiska argumentationen. Två exempel är hur han högst 

konkret exemplifierar varaktigheten genom att förklara ögats förmåga att sammanfoga 400 miljarder 

ljusvågor till en perception (MM 184), eller den makabra men fascinerande beskrivningen av 

relationen, eller sympatin med Bergsons ord, mellan stekeln och dess offer (SU 136) – det var inte 

endast för filosofin som han fick Nobelpriset i litteratur. Bergsons texter fick bland annat den danske 

filosofen Harald Höffding att tro att filosofi är konst, vilket Bergson därpå starkt dementerade. Kanske 

ska vi vara tacksamma för att bergsonismen aldrig fick någon ledande roll inom 1900-talsfilosofin, för 

då hade kanske Bergsons till synes enkla men mångfacetterade litterära stil urvattnats av mindre 

begåvade lärjungar?

1.5 Problemställning och överblick

I och med denna genomgång av Bergsons liv och betydelse för 1900-talsfilosofin kristalliseras en 

mängd Bergson-tolkningar. Bergsonismen har beskrivits som livs/evolutionsfilosofi (Pearson), 

förnufts/vetenskapskritik, det virtuellas filosofi (Deleuze, Pearson, Lawlor), processfilosofi (Carr, 
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James), en filosofi mot intet och för den positiva skillnaden (Deleuze, Merleau-Ponty), idealismens 

och realismens sammanfallande (Merleau-Ponty) – därtill ofta i olika kombinationer. Min föresats är 

dock att fokusera på erfarenheten själv, i dess omedelbara och såväl för-individuella som för-

subjektiva form. För mig är detta ett tema som inte blivit tillräckligt tydliggjort vare sig av Bergson 

eller hans efterföljare. Frågan har främst berörts i hans diskussion av intuitionen, men vad som saknas 

är en undersökning av denna aspekt bortom metoden och det epistemologiska. En grundlig sådan är 

naturligtvis inget föreliggande uppsats erbjuder, utan endast ett förslag till hur detta segment av 

Bergsons filosofi skulle kunna lyftas fram. 

Typiskt för Bergson är att han alltid utgår från den pre-reflektiva erfarenheten, 

och emfaserar vikten av att göra det, men att han därefter väldigt sällan behandlar erfarenheten 

uttryckligen. Jag vill därför belysa de platser där Bergson faktiskt drar slutsatser om erfarenheten utan 

att för den skull explicit nämna detta begrepp. Kanske beror oviljan att uttryckligen diskutera 

erfarenheten på att erfarenheten så att säga är det minst begreppsliga. Men samtidigt är 

utgångspunkten i erfarenheten också anledningen till hans tro på möjligheten till verklig kunskap, 

möjligheten att nå tinget själv. Detta har fått Scheler att hävda att Bergson avslutar misstänksamhetens 

period inom filosofin (IM 48) vilket också understryks med dessa ord: ”allt vad som direkt erbjuder 

sig åt sinnena eller åt medvetandet, allt som är föremål för erfarenhet, vare sig yttre eller inre, bör 

betraktas såsom verkligt, tills man bevisat att det är blott ett sken” (SK 11). På ett liknande sätt har 

Ingarden framhävt Bergsons främsta mål som återinförandet av metafysiken efter Kant (Ingarden -

Gesammelte Werke VI 123) (vilket för Bergson innebär samma sak som tron på verklig kunskap). 

Denna tillförlit sträcker sig dock endast till erfarenheten, varför Bergson därbortom snarast tvärtom 

kan karaktäriseras som en misstänksamhetens filosof.

Uppsatsen är därför strukturerad för att använda sig av såväl denna pessimism som 

optimism genom att stegvis avveckla en falsk empirisms artificiella strukturer och därigenom belysa 

dess grund i den rena erfarenheten. Första kapitlet har jag kallat ”Fenomenologi utan subjekt” därför 

att det tar sin utgångspunkt i Bergsons ”fenomenologiska” undersökning Materia och minne. Då detta 

kapitel ämnar presentera Bergsons ”spelplan” och därigenom ge förutsättningarna för de två 

efterföljande är det samtidigt det viktigaste (och svåraste). Bergsons ambition i denna bok är nämligen

att göra upp med såväl idealism som realism genom att ge fenomenen både idealitet och realitet via 

införandet av bilden som omedelbar syntes av dessa. Det ideala och reala är minne respektive materia, 

vari undersökningen tar en väsentligt tidslig vändning. Därför präglas andra halvan av kapitlet främst 

av förhållandet mellan det förflutna och nuet. Då vi kan se att subjektets karaktär ligger i det förflutna, 

men jag samtidigt, delvis i polemik mot Bergson, påvisar att detta förflutna aldrig är skilt från det 

materiella nuet upplöses subjektets autonomi.

I kapitel 2 utvecklas detta resonemang under rubriken ”Epistemologi utan objekt”. 

Studier av Bergsons intuitionsbegrepp i Introduktion till metafysiken och Den skapande utvecklingen

synliggör möjligheterna till verklig kunskap samt dess konsekvenser. Sann kunskap är rörelse varför 

intuitionen snarast kan karaktäriseras som ett lyssnande till tingets varaktighetsrytm. Därigenom blir 
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det tydligt att all kunskap måste tänkas i sin förändring, och att objektet som stabil entitet 

överhuvudtaget inte kan sägas äga någon absolut essens. På så sätt har vi nått samma slutsats som i 

kapitel 1, men denna gång angående objektet.

Dessa ’avskalningar’ är ett försök att vända tankens riktning tillbaka till den rena 

erfarenheten. Ren erfarenhet är alltså inte en speciell erfarenhet bland andra erfarenheter, utan helt 

enkelt den verkliga och enda erfarenheten under alla konstruktioner som medvetandet skapat. I det 

tredje kapitlet behandlas därför metafysiken själv, där varaktighets-begreppet skapar en utgångspunkt 

utan subjekt eller objekt. En diskussion av ämnena ’varaktighetens heterogena kontinuitet’, ’det

skapande’, ’substansen’, ’intet’, ’materian’, ’enhet/mångfald’ och ’samtidigheten’ låter erfarenheten ta 

plats som källan till såväl den enskilda varaktighetens individualitet som dess enande med andra 

varaktigheter. Men trots att Bergson möjliggör en sådan läsning tar han aldrig själv detta kliv fullt ut, 

varför jag måste vända på min utgångspunkt och låta Nishida hjälpa Bergson. Vad Nishida och dennes 

efterföljare Nishitani erbjuder är just denna förskjutning av fokus från det erfarande subjektet till den 

skapande erfarenheten – således inte en fråga om förändring av innehåll utan av perspektiv. Den slutliga 

bilden av den rena erfarenheten är en förmedling av Bergsons prioritering av tiden och förändring 

genom de japanska filosofernas emfas på dess förekommande varje uppdelning i subjekt och objekt, 

och ger sig som sådan till känna snarast som en samverkande mångfald av varaktighetsrytmer – en 

polyrytmik. Detta begrepp (tillika uppsatsens titel) är därför vårt mål och inte medel. Dess funktion är 

snarast att peka ut riktningen som utstakas i detta arbete (vilket därför skulle kunna kallas en 

förberedelse till en studie av den rena erfarenheten). Därmed vill jag ha visat hur bergsonismen – med 

huvudfaktorerna varaktighet, förändring, skapande och sammanfallande – kan svara på den fråga jag 

ställt: på vilket sätt föregår erfarenheten subjektet?
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2 FENOMENOLOGI UTAN SUBJEKT

”So a recording made from the Moka Bar is a piece of the Moka Bar....” – William S. Burroughs (The 
Job 19)

2.1 Bilder – före idealism och realism

Detta första kapitel kommer jag börja i en (bergsonianskt) fenomenologisk utgångspunkt för att 

därigenom försöka destabilisera subjektets ställning i erfarenheten, vilket i sin tur är ett första led i 

friläggandet av den rena erfarenheten. Möjligheten till en sådan fenomenologisk början finner jag i 

Bergsons andra bok Materia och minne från 1896.

1910 skriver Bergson ett nytt förord till den engelska upplagan av denna bok, till synes 

för att göra dess ärende extra tydligt. Förvisso beskrivs boken inledningsvis som ”öppet dualistisk”, 

men han erkänner även att det i själva verket är just en viss form av dualism han vill överkomma –

målet i denna bok är nämligen att överbrygga idealismens och realismens isolerade positioner. Men 

hur kan denna genom århundradena utbyggda spricka repareras? Jo, säger Bergson, genom att vi 

ignorerar den! ”Vi låtsas för ett ögonblick, att vi inte känner något till teorierna om materien och 

anden, lika litet som till diskussionerna om yttervärldens realitet eller idealitet.” (MM 1). Detta är 

bakgrunden till Materia och minnes uttalat naiva upptakt. Bergson ger oss en inbjudan att följa honom 

i hans filosoferande från dess tänkta födelse, vilket samtidigt ger mig möjligheten att börja denna 

uppsats om erfarenheten i erfarenheten själv, om ändock utifrån erfarenheten så som den ter sig i 

vardagliga livet. Denna födelse kan, och bör, beskrivas som ett första utträde ur en naiv vardaglig 

tillvaro22.

Bild-begreppet

För Bergson inleds ett dylikt projekt med frågan: vad möter oss när vi slår upp ögonen, 

vad är vi omgivna av? ’Av bilder’ lyder svaret (MM IX). Bergson ger till en början ingen utförlig 

förklaring till detta ordval, men klargör begreppet successivt i bokens första del då dess tre betydelser 

framträder: 

1) Som en initial omedelbar enhet i vår perception.

2) Som en dubbelhet av sken och ting

3) Genom sin virtuella karaktär även som ett minne. 

                                                
22 Detta är naturligtvis inte fjärran från (den husserlska) fenomenologin med vilken bergsonismen äger många 
likheter. Dessa visar sig tydligast i Materia och minne. Dessutom har Bergson influerat fenomenologer som 
Merleau-Ponty, Ingarden, Levinas och Sartre. Emellertid är en jämförelse filosofierna emellan ytterst komplex, 
varför jag, med några få undantag, helt och hållet kommer att undvika frågan. Se istället Frédéric Worms och 
Renaud Barbaras bidrag till Annales Bergsoniennes I & II, Barbaras – Le tournant de l’experience samt den 
kommande Bergson &Phenomenology (Palgrave Macmillan).
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Bilden är inte endast utgångspunkten utan även motorn i Materia och minne. Bergson ger en 

fingervisning åt detta håll då varje kapitels rubrik innehåller ordet ’bild’ (”Bilder och föreställning. –

Kroppens roll”, ”Om igenkännandet av bilder. – Minnet och hjärnan.”,  ”Hur bilderna lever kvar. –

Minnet och själen.”, ”Om avgränsning och fixering av bilderna. Perception och materia. – Själ och 

kropp.”) trots att endast det första behandlar bilden utförligt. På detta sätt vill Bergson påminna oss, 

anser jag, om att bilderna är vår konkreta erfarenhet vilken inte får glömmas bort på vägen.

Till att börja med är dock bilden endast ett sätt att undvika en början i idealism eller 

realism. 

”Med ’bild’ menar vi en verklighet, för mer än vad idealisten kallar en föreställning, 

men för mindre än vad realisten kallar ett ting – en verklighet, belägen halvvägs 

mellan ’tinget’ och ’föreställningen’. Detta begrepp om materien är helt enkelt sunda 

förnuftets. En man, som inte hade någon aning om filosofiska spekulationer, skulle 

högeligen förvånas, om man berättade för honom, att det föremål han står inför, som 

han ser och berör, finns till endast i hans själ och för hans själ, eller, allmänt uttryckt, 

endast finns till för själen, som Berkeley ansåg. En sådan man skulle alltid hävda, att 

föremålet finns till, oberoende av det medvetande som uppfattar det. Men å andra sidan 

skulle vi förvåna honom lika fullt genom att berätta för honom, att föremålet är helt 

olika den uppfattning vi har av det, att det varken har den färg vårt öga ger det eller det 

motstånd som bjudes vår hand. Färgen och motståndet hör för honom med till föremålet 

själv: de är inte själstillstånd hos oss, de är stycken av en tillvaro som i verkligheten är 

oberoende av vår egen. För sunda förnuftet existerar alltså tinget i sig och är i sig bild-

skapande, såsom vi uppfattar det: det är en bild, men en självexisterande bild.” (MM 

IX, min kursivering)

Bergsons mål med Materia och minne tycks därför delvis vara, i varje fall utifrån detta 14 år senare 

publicerade förord, att genom bildens överbryggande av avståndet mellan föreställning och ting 

bekräfta sunda förnuftets position – d v s att tinget är grunden till sitt eget framträdande, samtidigt som 

det inte därmed är uttömt. Vad han tar ställning mot är alla filosofier där kropp och själ har isolerats –

realism, idealism, parallellism – vilka i sina moderna versioner härstammar från Descartes uppdelning 

av världen i Res extensa (den utsträckta substansen) och Res cogitans (den tänkande substansen). 

Problemet ligger alltså för Bergson inte främst i några felaktiga slutsatser av den ena eller andra ismen, 

utan i splittringen av världen som sådan. ”Med ett ord, vi betraktar materien före den klyvning 

idealism och realism bragt till stånd mellan dess tillvaro och sken”, skriver Bergson (MM X), varpå en 

uppmaning följer:

”Tvivelsutan har svårigheten att undvika denna klyvning ökats, sedan filosoferna nu 

genomfört den. Att glömma den är emellertid en fordran som vi ställer till läsaren. Om 
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det under läsningen av första kapitlet reser sig invändningar i hans inre mot någon av de 

synpunkter vi framför, bör han ställa sig själv den frågan, om inte dessa invändningar 

betyder, att han fallit tillbaka till den ena eller andra av de båda ovannämnda 

synpunkter vi yrkat på att han skulle höja sig över.” 

Då splittringen mellan idealitet och realitet avvecklas innebär det även att existensen inte längre kan 

prioriteras framför skenet, vilket är anledningen till att Bergson hyllar Berkeley för att ha likställt 

materiens sekundära egenskaper med de primära, d v s utsträckning och form. Bilden kan hjälpa oss 

att förstå detta, i och med att den dels är bild i betydelsen av franskans image – kopia – och dels är 

föremålet själv. Att bilden är mer än en föreställning men mindre än ett ting, betyder egentligen att den 

är både föreställning och ting. Bilden är en dubbelhet av både existens och sken, samtidigt. Vi ska nu 

se hur Bergson gör denna rörelse från omedelbart fenomenellt framträdande till en fusion av realitet 

och idealitet.

Materia och minne inleds med följande ord: 

”Vi låtsas för ett ögonblick, att vi inte känner något till teorierna om materien och om 

anden, lika litet som till diskussionerna om yttervärldens realitet eller idealitet. Jag ser 

mig alltså omgiven av bilder – ordet taget i dess mest svävande betydelse – bilder, som 

jag uppfattar när jag öppnar mina sinnen, men inte uppfattar när jag sluter dem.” (MM 1)

Detta är Bergsons början varifrån alla ytterligare steg tas, erfarenheten i dess mest naiva form23. Han 

fortsätter: ”Alla dessa bilder utövar verkan och återverkan på varandra i alla sina minsta delar” (MM 

1). Bergson har därmed tillerkänt bilderna ett system. Denna enhetlighet blir emellertid mycket 

kortvarig, då han några rader senare påpekar: ”Dock finns det en ibland [bilderna], som skiljer sig från 

alla de andra därutinnan att jag vet om den, icke blott utifrån genom iakttagelse, utan också inifrån 

genom känslor: det är min kropp.” (MM 2). Min erfarenhet har fått ett perspektiv, och kroppen är dess 

källa. Men kroppens och dess centrala beståndsdelars (nervsystemet och hjärnan) privilegierade 

position gör inte att vi kan sluta kalla dem bilder för det. Deras särställning förklarar inte uppkomsten 

av alla andra bilder:

”Det är hjärnan som utgör en del av den materiella världen, och inte den materiella 

världen som utgör en del av hjärnan. … Att låta hjärnan tjäna såsom förutsättning för 

helhetsbilden är verkligen att motsäga sig själv, eftersom hjärnan enligt hypotesen utgör 

en del av denna bild.” (MM 3)

                                                
23 Naivitet innebär här en okunskap om filosofi- och vetenskapshistoriens uppfattning av erfarenheten.
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Bilderna som helhet ryms inte inuti hjärnan, eftersom hjärnan själv är en bild (d v s lika mycket 

idealitet som realitet)! Vi kan därför dra slutsatsen att den bild vi kallar kroppen inte ensam kan 

frambringa andra bilder. Yttre och inre är sålunda endast förhållanden mellan bilderna internt. Den 

enskilda bilden kan aldrig tänkas helt isolerad från helheten av bilder: ”Men kan man verkligen tänka 

sig nervsystemet levande utan den organism som livnär det, utan luften i vilken organismen andas, 

utan jorden badande i atmosfären, utan solen kring vilken jorden graviterar?” (MM 8). Vi måste därför 

stanna kvar internt i bildernas sfär för att utröna förhållandet mellan kroppen och de övriga bilderna. 

”Vi har de yttre bilderna, vidare min kropp och slutligen de modifikationer min kropp 

åstadkommer vid de omgivande bilderna. Jag inser nog hur de yttre bilderna inverkar på 

den bild jag kallar min kropp: de överför rörelse till den. Jag inser också hur denna 

kropp inverkar på de yttre bilderna: den ger dem rörelse tillbaka. Min kropp är alltså 

inom den materiella världen i dess helhet en bild, som verkar likt andra bilder i det den 

upptar och åter avger rörelse, blott med den skillnaden kanske, att min kropp till en viss 

grad tycks välja sättet att åter avge vad den mottar.” (MM 3, min kursivering)

I och med att kroppen på så sätt kan ’dirigera’ bildens rörelse blir den ”ett centrum för handling” (MM 

4). Den första naiva perceptionen av världen ersätts på så sätt av förståelsen att perceptionen äger ett 

perspektiv – d v s är påverkad av ett val. Denna förståelse följer kronologiskt, menar Bergson, hos oss 

själva där bildvärlden är omedelbart given och vår kropp först sedan ges en central roll.

Därmed tycks vi stå inför en ny dualism mellan kroppens påverkan och resten av 

bildernas system, snarlik den mellan idealism och realism. Men Bergson tillämpar sin egen metod och 

frågar vad som förenar dessa två poler. Svaret är att såväl idealismen som realismen ser på 

perceptionen som en rent spekulativ kunskap, vilket också skapar den status av antingen-eller som 

präglar de båda inriktningarna. Bergson måste emellertid, för att förstå kroppens förhållande till de 

andra bilderna (det vi kallar perceptionen), rikta uppmärksamheten mot, såsom han uttrycker det, sättet 

kroppen återger de andra bildernas rörelse, vilket även kan beskrivas som en brytning av denna 

rörelses tidigare riktning. Redan utifrån dessa begränsade kriterier blir det klart att vi står inför en ny 

syn på perceptionen, därför att det istället för kunskap rör sig om en handling. En sådan pragmatisk 

syn på kunskap möjliggör överbryggandet av skillnaderna mellan realism och idealism då kunskap 

inte längre skiljer sig från sitt objekt i natur utan i grad. Bergson ser bevis för detta i 

evolutionshistorien:

”Följer man steg för steg den yttre perceptionens progress från monären upp till de 

högre ryggradsdjuren, finner man att den levande materien redan i den enkla proto-

plasmamassans form är mottaglig för retning och kan sammandraga sig, att den är 

underkastad inflytande av yttre eggelser som den besvarar med mekaniska, fysiska och 

kemiska reaktioner.” (MM 13)
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Dessa reaktioner eller handlingar, vilka blir alltmer invecklade ju mer organismen utvecklas i denna 

riktning, är perceptionens födelse. Vårt nervsystem med hjärnan i centrum är i själva verket bara en 

ytterligt avancerad fortsättning på dessa basala reaktioner. Konsekvensen är att all kontakt mellan 

kropp och omgärdande bilder i någon mån bär handlingens prägel:

”Men om nervsystemet inom djurserien från nederst till överst är inrättat i riktning mot 

ett av allt mindre nödvändighet bundet handlande, måste man då inte anta att 

perceptionen, vars framsteg rättar sig efter dess egen, även den uteslutande är inriktad 

på handling, men inte på ren kunskap?” (MM 15)

Själva kännetecknet för reaktionerna är alltså att de rör sig bortom det rent mekaniska. Den bundna 

rörelsen presenterar sig för kroppen som olika alternativ.

”Hjärnan är alltså efter vår mening blott ett slags telefoncentral; dess uppgift är 

att ’åstadkomma förbindelse’ – eller att låta oss vänta. … Med andra ord, hjärnan 

förefaller oss vara ett instrument för analys i förhållande till den uppfångade rörelsen 

och ett instrument för val i förhållande till den utförda rörelsen. Men i ena som i andra 

fallet inskränker sig dess roll till att förmedla och att fördela rörelse.” (MM 14)

För Bergson är hjärnans/kroppens roll helt enkelt att hantera övergången från en uppfångad rörelse via 

ett virtuellt svar/virtuell handling (instrument för analys) till en aktuell handling (instrument för val). 

Hjärnan/kroppen visar oss de olika möjliga reaktionsalternativen på en yttre påverkan, vilket betyder 

att ”De ting som omger min kropp återkastar min kropps möjliga inverkan på dem” (MM 5). Bergson 

låter oss därmed gå bortom bildvärlden till tingen. Fokus ligger dock inte vid själva tingen utan vid 

perceptionens agerande på deras impulser. Perceptionen är den virtuella handling då kroppen så att 

säga lägger sina handlingsalternativ sida vid sida – i form av bilder. Bilderna är därför konturerna av 

de möjliga handlingar kroppen kan utöva på tingen, d v s formade av mitt intresse av dem. Det rör sig 

om en selektion, eller urskiljning av det intresse vi har av tinget. Ju större påverkan ett ting utövar på 

oss desto större detaljrikedom visar dess bild och desto större anspråk på vår uppmärksamhet tar den. 

Månen, till exempel, når oss trots det omfattande avståndet, vilket ger oss en känsla av att den befinner 

sig inom vårt handlingsområde. Efter att antagligen ha försökt genom hela sin historia, lyckades 

människan till slut nå månen för 40 år sedan. Just i den envisheten att nå fram, förstår vi styrkan i den 

kraft med vilken den möjliga handlingen lockar oss24.

                                                
24 Att kalla detta för den möjliga handlingen är dock visserligen ett gravt misstag. Bergson gör nämligen skillnad 
på det virtuella och det möjliga (le virtuel och le possible) (Något den svenske översättaren Algot Ruhe tyvärr 
inte lagt märke till). Det möjliga är för Bergson endast en tillbakablick på de alternativ som gavs i det förflutna. 
Det möjliga ges därför samtidigt som det reella. Detta är även bakgrunden till Bergsons syn på friheten, vilken 
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Nu kan vi se att kroppens tvekan bryter mot bild-systemets kausalitet genom att skapa 

ett glapp i dess rörelse. Kroppen avbryter rörelsen och strålar endast tillbaka det som ligger i dess 

intresse - bilden uttömmer alltså inte tinget (som vi här förstår som hela rörelsen). Perceptionen verkar 

genom att isolera valda delar av tinget, likt en tavla, istället för att uppgå i omgivningen; och därför 

kallas den för bild. Bilden kan inte bli bild utan att något dras ifrån den, utan att dess bakgrund blir 

suddig och dess konturer skarpa.

”Föreställningen finns nog, men alltid blott virtuell, neutraliserad i samma ögonblick då 

den skulle övergå i handling, genom tvånget att fortsätta sig och uppgå i något annat. 

Det som tarvas för att uppnå denna omvandling är inte att föremålet belyses, utan 

tvärtom att vissa sidor av detsamma fördunklas, att det minskas med större delen av sitt 

väsen, så att återstoden framträder som en tavla i stället för att sitta inkilad i 

omgivningen liksom en sak. (MM 20)

Vad Bergson här menar med ’föreställning’ är i själva verket den virtuella handlingen isolerad från sin 

källa i tinget, d v s bilden berövad sin realitet. Denna fördunkling av tinget är följden av kroppens 

tvekan inför sin egen reaktion på en mottagen rörelse. De rörelser eller mottagna signaler som hindras 

på vägen för att splittras över en mångfald av alternativ är de som är av intresse för kroppen, ett 

intresse som är en expanderande sfär från amöbans reflexer eller ännu tidigare25. Med fördunkling 

syftar Bergson alltså på att kroppen endast intresserar sig för en liten del av den rörelse tinget 

förmedlar till oss. Därmed har Bergson bekräftat det sunda förnuftets inledande tes att tinget är förmer 

än vad som ger sig till känna för vår perception. Bilden förhåller sig till tinget inte endast som kopia 

utan främst som delen till det hela, där det ideala är urskiljningen av det reala26.

                                                                                                                                                        
således på intet vis handlar om valmöjligheter. Bergson minns hur en journalist, under första världskriget, frågar 
honom om hans syn på litteraturens framtid:

“I shall always remember my interlocutor's surprise when I answered, ‘If I knew what was to be the 
great dramatic work of the future, I should be writing it.’ I saw distinctly that he conceived the future 
work as being already stored up in some cupboard reserved for possibles. . . . ‘But,’ I said, ‘the work of 
which you speak is not yet possible.’—‘But it must be, since it is to take place.’—‘No, it is not. I grant 
you, at most, that it will have been possible.’—‘What do you mean by that?’—‘It's quite simple. Let a 
man of talent or genius come forth, let him create a work: it will then be real, and by that very fact it 
becomes retrospectively or retroactively possible. It would not be possible, it would not have been so, if 
this man had not come upon the scene. That is why I tell you that it will have been possible today, but 
that it is not yet so.’” (Creative mind 118)

Möjligheterna ges i det reellas backspegel. “The possible is the mirage of the present in the past.” (”The possible
and the real”, The creative mind 119). Det virtuella däremot innebär en i grunden oförutsägbar domän. Dess 
framtid ryms inte i dess nu. Bilderna presenterar sig alltså som virtualiteter. Vetenskapen däremot mäter dem 
som möjligheter. Likväl kommer jag i denna uppsats sätta likhetstecken mellan det möjliga och virtuella, 
eftersom jag överhuvudtaget inte kommer att diskutera le possible.
25 Vad som menas med intresse är naturligtvis inte klart definierat, men oavsett definition är dess horisont 
oändlig. 
26 Bergson benämner också i ett brev till John Dewey 1913 (Mullarkey [red.] – New Bergson 86) sin filosofi, så 
som den presenteras i Materia och minne, som ’partiell realism’.
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Genom kroppens tvekan skapas möjligheten till erfarenhet – erfarenheten är alltid i någon mån präglad 

av det virtuella (och, som vi ska se, det förflutna). Därför måste vi fokusera på denna virtuella sfär för 

att förstå erfarenheten, och kanske framförallt förhållandet mellan det virtuella och det aktuella. 

Bergson belyser detta förhållande tydligt genom ett optiskt exempel:

”När en ljusstråle övergår från ett medium till ett annat, ändrar den i allmänhet riktning. 

Men de både ämnenas respektive tätheter kan vara sådana, att vid en infallsvinkel av en 

viss storlek brytning inte är möjlig. Då uppstår total reflexion. Av den lysande punkten 

uppkommer en virtuell bild, som på visst sätt symboliserar möjligheten för ljusstrålarna 

att fortsätta sin bana. Perceptionen är en företeelse av liknande art.” (MM 21)

Tingens rörelse, eller ’ljus’ som Bergson här benämner det, reflekteras i mötet med ”centra för 

obestämdhet”, d v s våra kroppar, och reflekterar en bild (den virtuella handlingen). Det man ser i 

spegeln är inte ljusets faktiska rörelse, utan dess virtuella rörelse. Tar man hänsyn till 

fördunklingsaspekten hos perceptionen får man vidare tänka sig denna som en yta vilken endast 

reflekterar vissa ljusfrekvenser, och därför ger en starkt begränsad bild av ljusets virtuella väg. 

Bergson kan då säga: ”Att medvetet uppfatta betyder detsamma som att välja…” (MM 32). Bilden ges 

alltså inte något nytt genom perceptionen, utan skalas endast av från sin källa. Utöver dess anti-

cartesianska syftning är bergsonismen därför lika mycket anti-kantiansk. Perceptionen lägger inte till 

något till tinget (såsom transcendentala kategorier), utan drar ifrån (eftersom den är en urskiljning). 

Konsekvensen av detta (och anledningen till att bergsonismen inte endast är en inverterad kantianism) 

är att avståndet mellan perception och ting inte längre är absolut (såsom för Kant): ”… i fråga om 

bilderna råder [det] en enkel skillnad i grad men inte i väsen mellan att vara och att medvetet 

uppfattas”. Perceptionen är just denna gradskala. Den ’rena’ perceptionen, d v s den som 

överhuvudtaget inte väljer bort information från tinget, uppgår i själva verket fullständigt i tinget. 

Detta är ”perceptionen hos en omedveten materiell punkt vilken som helst” som ”trots sin 

ögonblicklighet är oändligt mer vittomfattande och fullständig än vår egen, alldenstund denna punkt 

uppsamlar och överför alla verkningar från alla punkter i den materiella världen, medan däremot vårt 

medvetande endast uppfångar vissa delar därav från vissa sidor” (MM 21) – en sådan perception kan 

dock aldrig vara medveten eftersom medvetandet karaktäriseras av urvalet. Perceptionen tar plats i 

tinget27 och inte i medvetandet eller hjärnan. Medvetandet konstitueras i själva verket av kroppens 

tvekan och är alltså fundamentalt urskiljningen av tingens rörelse. Eftersom bilden är perceptionens 

manifestation och även den därmed urskiljning, förstår vi att bilden inte endast representerar 

medvetandet, utan är medvetandet. Trots detta är den en del av tinget (rättare sagt tingets rörelse). 

Därför, påpekar Leonard Lawlor, är medvetande något och inte medvetande om något (Lawlor – The 

                                                
27 Frågan om vad tinget i sin tur är hör till nästa kapitel.
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challenge of bergsonism 27). Detta är den tydligaste skillnaden mellan Bergson och fenomenologin, 

för vilken medvetande alltid är medvetande om något28. Att se är att se något, skriver Merleau-Ponty i 

Phenomenology of perception (s 436)29, men att se är också att vara något, skulle Bergson tillägga. Å 

andra sidan visar Merleau-Ponty även en förståelse för just denna aspekt hos Bergson: ”Det välkända 

bergsonska sammanfallandet betyder alltså knappast att filosofen skulle tappa bort sig eller smälta in i 

varandet. Snarare borde man säga att han upplever sig som överskriden av det. Han behöver inte stiga 

ut ur sig själv för att nå tingen själva: de ansätter eller hemsöker honom i hans inre. Ty ett jag som är 

varaktighet kan blott fatta ett annat varande i form av en annan varaktighet.” (Merleau-Ponty - Lovtal 

till filosofin 191). 

Hittills har jag beskrivit det virtuella som ljusets reflektion, d v s som en spegelbild, varför det nu är 

viktigt att ta reda på vad ljuset reflekteras i. Vad är det som bryter dess rörelse och strålar den tillbaka i 

en ny urskiljd gestalt? Bergson jämför som vi såg ovan perceptionen med den för honom nya 

uppfinningen telefoncentralen. Vi tänker oss då ett antal inkommande samtal som inte besvaras, utan 

står på tur sida vid sida. På samma sätt är uppskjutandet av handlingen ett omvandlande av den tidsliga 

successionen till en extensiv juxtaposition. Sådan är, menar Bergson, uppkomsten av rummet och 

kallar detta för en lag: ”Perceptionen förfogar över rummet i alldeles samma proportion som 

handlingen förfogar över tiden” (MM 16)30. Perceptionen är handlingens förfogande över tiden, i den 

mening att handlingen, som perception, drar samman tiden till att breda ut sig i rummet i form av olika 

ting. Vad Bergson hävdar är alltså att det vi ser när vi sveper med blicken över omgivningen är olika 

temporala skikt av en virtuell framtid bestående av en utvald, sammanpressad och projicerad version 

av det förflutna. Detta innebär även att medvetandet om bilderna redan (och alltid) är ett medvetande 

om tiden. Tiden (varaktigheten)31 är medvetandets existensvillkor, medan rummet är dess arbetsmetod. 

Rummet är tidens abstraktion, men även förutsättningen för ett medvetande om tiden. Bortsett från att 

det är en spatial metafor, kan processen beskrivas som att medvetandet är tiden som veckar sig, får syn 

på sig själv och fattar sig själv rumsligt utifrån det perspektiv-djup som skapas. Kort sagt, 

medvetandet är det virtuella, men inte virtuellt, d v s inte avskilt från det aktuella. Utmaningen för 

                                                
28 Se exempelvis Husserls artikel om fenomenologi i Encyclopaedia Britannica, 1929, även publicerad i The 
Continental Philosophy Reader (red. Kearney/Rainwater).
29 Förvisso är medvetande även för Bergson alltid om något samtidigt som det är något, annars vore det inte ett 
självständigt medvetande.
30 Bergson är allmänt känd som en filosof som föredrar tiden framför rummet, vilket är lätt att förstå då 
det ”homogena rummet” hos honom står under ständig kritik. Trots det vill jag mena att Bergson i själva verket 
inte förringar rummet, utan snarare räknar det som en essentiell rörelse hos varaktigheten. Tid omformas hos 
Bergson till att betyda varaktighet – vilket i sig är en viss syn på förändring. Förändring i sin tur är inte något 
definitivt ’tidsligt’ eller ’rumsligt’. För fördjupningar i detta ämne se Quid Aristoteles De Loco Senserit
(Bergsons latinska avhandling från 1889, snart i engelsk nyöversättning av Deborah Hauptmann: On Aristotle’s 
conception of place) samt Doreen B. Masseys For Space.
31 Jag har försökt att använda termen tid så lite som möjligt därför att det i stort sett helt och hållet kan ersättas av 
varaktigheten, då tiden måste förstås som något som i allt väsentligt kännetecknas av ett kvarhållande av det 
förflutna vilket i varje ögonblick överskrider sig själv. Bergson använder de båda begreppen i stort sett synonymt, 
förutom de gånger han syftar på den homogena tiden, d v s tiden sedd ur ett rumsligt perspektiv. Den största 
skillnaden ligger dock i att varaktigheten ofta beskrivs som individuell och tiden som ett allmänt fenomen, men 
denna skillnad är endast bestämd av det praktiska användandet av de båda termer och egentligen godtycklig.
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medvetandet är just det att tänka bortom sin arbetsmetod, d v s att inte tänka allt sida vid sida utan 

följa tidens förändring. Detta innebär naturligtvis inte att tänka bortom rummet, utan snarare att tänka 

tillbaka rummet i dess förändring. Bergson kallar det för att vända tankearbetets vanliga riktning åt det 

rakt motsatta hållet (IM 100). Men låt oss inte gå händelserna i förväg – denna diskussion hör hemma i 

nästa kapitel.

Utgångspunkten för perceptionen är alltså i själva verket den tidsliga successionen. 

Telefoncentralen bevarar de inkommande samtalen för att presentera handlingsalternativen för 

operatören – på samma sätt fungerar kroppens reaktionsglapp. Bevarandet av det förflutna är källan till 

den ständiga förnyelsen och utvidgningen av den virtuella sfären. Varje minne bevaras och presenterar 

sig som möjlig handling. Kroppens reaktionsglapp kan därför även beskrivas som en expanderande 

bubbla, fylld med minne (eller kon, som vi ska få se senare i detta kapitel). Kroppens tvekan blir då 

den port genom vilken minnet bryter in och gör att vi uppfattar materien i oss istället för endast i sig, d 

v s att vi är medvetna (MM 57). ”Perceptionen är ett universellt och allmänt band men även en 

permanent individualisering, kontakt med världen men även individuell historia”, skriver Frédéric 

Worms (Worms - La vocabulaire de Bergson 54). Kort sagt är perceptionen både ande och materia, 

och därmed realismens och idealismens gemensamma källa! 

Genom att medvetandet avbryter tingets rörelse är det väsentligen fördröjd materia. Likt

allt som är fördröjt bildar då materian en kö, en förtätning av sin egen rörelse. Medvetandets förlopp 

regleras på så sätt av dess förmåga att kondensera materians rörelse. Bergson gör oss uppmärksamma 

på hur vår perception rent fysiskt ”sammanfattar” materian (MM 184). Det långsammaste ljuset är det 

röda ljuset, vilket rör sig med en hastighet på 400 miljarder vibrationer per sekund. Det kortaste 

tidsintervall en människa förmår uppleva är ungefär 1/500-dels sekund. Om dessa vibrationer skulle 

radas upp så att vi skulle ha tid att uppfatta dem som just vibrationer skulle det därför ta 25000 år. 

Istället uppfattar vi det som en sekund av rött ljus. Det kvalitativt röda är en sammanfattning av det 

kvantitativa 400 miljarder, vilket från motsatt perspektiv betyder att ”kvantiteten alltid är kvalitet i det 

ögonblick då den uppstår: man skulle kunna säga att den utgör kvalitetens yttersta gränsfall” (IM 101). 

Om vi förmådde stoppa alla sådana impulser helt och hållet, d v s hålla kvar deras totalitet för vår 

uppmärksamhet, skulle konsekvensen vara att vi fick en perception av evigheten. Men vi kan även 

tänka oss en rörelse åt andra hållet, då mindre och mindre omfång av materian fångas upp – där vi till 

slut återvänder till materians egen rena obrutna förbindelse (om en sådan finns). Som exempel på 

denna rörelse ger Bergson exemplet av en dikt, där dess mening upplöses när vi släpper vår 

uppmärksamhet, för att istället övergå i fraser, ord, fonem, ljud – d v s materia: ”…det är alldeles nog, 

att jag låter uppmärksamheten slappna, lossar på spänningen inom mig, för att ljuden, som nyss låg 

badande i meningen, ska framträda tydligt, ett för ett i sin materialitet. För att nå därhän behöver jag 

inte lägga till något som helst, det är alldeles nog om jag tar bort något.” (SU 194)32. Detta 

                                                
32 Detta ska dock inte blandas samman med att tänka rumsligt, vilket snarare innebär att man applicerar det 
materiella på perceptionens förtätning – d v s att göra den oändligt delbar med helt diskreta objekt. Detta, vill jag 
mena, är skillnaden mellan att bli materia och att tänka materiellt (mer om detta i nästa kapitel)
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sammanhållande av det förflutna med nuet kallar Bergson för varaktighet och dess rörelse mot en 

större eller mindre koncentration för dess två möjliga tendenser. Processen bakom bilden, d v s 

urskiljningen av tinget, är alltså väsentligen bestämd av det förflutna eller minnet.

Bergson har nu lyckats med sin föresats att hitta en position bortom realism och 

idealism. Bilden har inledningsvis rollen av ett första fenomenellt framträdande inför oss. Dess 

konstitution kompliceras dock då Bergson visar hur den uppkommer genom kroppens begränsade 

reflektion av tingets rörelse. Reflektionen sker genom minnet, varför bilden är en dubbelhet av realitet 

(en del av tinget) och idealitet (format av minnet). Bilden och dess dubbelhet är på så sätt en

konsekvens av bevarandet av det förflutna och dess samspel med det närvarande. Såsom Worms 

beskrev ovan möjliggör minnet (det förflutna) genom perceptionen både medvetandets 

individualisering samt dess kontakt med (eller uppgående i) omvärlden. Hitintills kan vi därför 

beskriva medvetandet som en process varav det ideella och reella är olika aspekter. I denna process är 

det subjektiva väsentligen det förflutna. Detta kommer dock att ytterligare belysas härnäst. Då 

undersökningen av bilden väsentligen pekar mot minnet som avgörande faktor är det på detta jag nu 

riktar mitt fokus.

2.2 Minnet – rytmen av frånvaro och närvaro

”Själva grunden i vår medvetna tillvaro ligger i minnet, som är förlängningen av det förflutna in i 

nutiden, det vill säga verkande och oomkastlig varaktighet.” (SU 21)

Tre typer av minne, varav ett inte existerar

Jag har visat att bilden är ett samspel mellan det förflutna/minnet och nuet/materia, varpå dessa 

processer nu kommer att undersökas. På samma sätt övergår Bergson från bildens ”fenomenologi” i 

det första kapitlet av Materia och minne till minnets ”fenomenologi” i det andra:

”Jag sade, att kroppen, ställd mellan de ting som verkar på den och de ting den påverkar, 

endast är en ledare, med uppgift att infånga rörelserna och, när den inte hejdar dem, 

överför dem till vissa rörelsemekanismer, som vid reflexhandlingar är determinerade, 

men valda, om handlingen är frivillig. Det hela måste alltså gå för sig som om ett 

oberoende minne framplockade bilder ur tidsflödet i mån som de uppstå, och som om 

vår kropp jämte dess omgivning aldrig var annat än en viss bild bland dessa bilder, den 

sista, den vi få fram när som helst då vi företa ett ögonblickligt insnitt i vardandets 

ström.” (MM 61)
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Vi får därför tänka oss det följande som en undersökning och beskrivning av minnets rörelse generellt 

och i viss mån dess olika specifika rörelser. På intet sätt kan man därmed sluta sig till att vi för 

tillfället ignorerar nuet, utan tvärtom, det hela rör sig om på vilket sätt det förflutna och nuet samspelar.

Bergson börjar själv denna undersökning med ett exempel: inlärandet av en läxa –

närmare bestämt en vers. Denna läxa upprepas så pass många gånger att läxläsaren lär sig den utantill. 

Därefter vill dock han eller hon undersöka hur det gick till att lära sig läxan. Vid ansträngningen att 

erinra sig detta märker läxläsaren att det som erinras istället är varje enskilt tillfälle som läxan läses, då 

själva läxan snarare är en vana.

”Erinringen om den utantill lärda läxan äger alla vanans karaktärsdrag. Liksom vanan 

förvärvas den genom upprepning av en och samma ansträngning. … Liksom varje 

vanmässig kroppsövning har den slutligen upplagrats i en mekanism som hel och hållen 

sättes i dallring genom någon inledande impuls, i ett slutet system av automatiska 

rörelser, som följer på varandra i samma ordning och upptar samma tid.

I motsats härtill har erinringen om en viss bestämd genomläsning, t ex 

den andra eller tredje i ordningen inte något av vanans karaktärsdrag. Bilden av denna 

har redan från första stund med nödvändighet inpräglats i minnet, eftersom de övriga 

genomläsningarna, enligt själva definitionen, bildar särskilda erinringar. Det förhåller 

sig som med en händelse i mitt liv, det tillhör dess väsen att bära ett datum och att 

följaktligen inte kunna upprepas.” (MM 64)

Den fristående erinringen av en specifik händelse är i möjligaste mån en aktualiserad del av vårt 

daterade förflutna såsom det bevaras i sin helhet, d v s minnet av en viss händelse. Vanan (souvenir-

habitude) däremot är inriktad på handling och är därför inte förfluten i första hand utan framförallt 

aktuell. Men denna skillnad mellan minnena är, anser jag, inte absolut. Bergson påstår visserligen att 

det råder en väsensskillnad mellan vanan och den fristående erinringen, men utifrån min tolkning 

betyder det endast att de olika minnenas tendenser (ej att förväxla med varaktighetens tendenser) 

skiljer sig i natur. Alla minnen tjänar under samma grundimpuls, vilken är den tvekan som jag 

redogjorde för i förra avsnittet – men vanan tenderar åt det praktiska, och den fria erinringen tenderar

åt en återgång till ett rent minne, till det rent ointresserade utan praktisk tillämpning. Men tittar vi 

närmare på de specifika minnena ser vi att skillnaderna upplöses. Bergson vill mena att den fristående 

erinringen alltid är unik och icke-upprepbar, men däri tror jag att han har fel. Även om den låter oss 

återuppleva de förflutna bilderna precis som han säger är inte heller den fristående erinringen helt 

befriad från handlingens imperativ, utan formas av den rådande situationen. Jag tror tvärtemot 

Bergson att den fristående erinringen istället själv är ett första steg mot automation. Att 

överhuvudtaget låta det förflutna återkomma till nuet betyder att detta återkommande är något nytt 
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som läggs till till det förflutna, varpå det förflutna kvalitativt ändras33. Upprepas denna process blir 

minnet allt mindre präglat av sitt ’datum’ och alltmer av nuet, och därmed automatiserat. Omvänt är 

inte heller vanan en ren mekanism, utan äger någon sorts utlösande minne – ett minne helt och hållet 

vänt mot framtiden. Att de olika minnena är sammantvinnade visar även Bergson själv då han återger 

ett psykologiskt experiment: ett antal försökspersoner får ta del av en rad med bokstäver samtidigt som 

de yttrar en helt annan stavelse. När de sedan ska återge bokstavsraden har de glömt den helt och hållet 

trots att de tyckte sig ha dess helhet för ögonen. Det motoriska upprepandet av stavelsen störde den 

fristående erinringen av bokstavsraden. Vanan och den fristående erinringen är inte åtskilda, utan 

samverkar i handling och perception. Som exempel på olika former av medvetande visar de att vi inte 

kan dra en tydlig skiljelinje mellan dessa. Ett bergsonskt svar på parallellismen hos Descartes vore 

därför att säga att människan inte bara är kropp och själ utan även alla grader däremellan. Varje minne 

bygger på en annan sorts minne – den fristående erinringen är utvecklad i förhållande till 

kroppsminnets möjliga handlingar. Jag skulle därför säga att människan innehar alla olika grader av 

varaktighet – likt ett levande exempel av evolutionshistorien: från ’död’ materia via aminosyror, virus, 

amöbor, reptiler till däggdjur och homo sapiens34.

Men kan vi tänka oss ett minne som överhuvudtaget inte är aktualiserat i nuet?  Det 

hävdar Bergson, och som argument därtill anför han det förflutnas existens i sig, vilken för honom är 

lika självklar som det rumsligt frånvarande. ”Varav kommer det alltså att en tillvaro utanför 

medvetandet förefaller oss klar när det rör sig om objekt, men dunkel när vi talar om subjektet?” (MM 

125). Bergson syftar alltså till existensen av ett minne bortom det närvarande, bortom alla 

erinringsakter, vilket han kallar rent minne – ett minne helt verkningslöst och isolerat. Att genom den 

rumsliga frånvaron komma fram till existensen av en tidslig frånvaro vilken är rent virtuell är 

emellertid ett felslut av Bergson i min mening. Rummet har en ständigt utvidgande horisont vilken 

pekar bortom sig själv, med konsekvensen att ingen rumslig frånvaro är en komplett frånvaro. 

Applicerar vi samma formel på det förflutna blir slutsatsen att det inte finns något absolut avskilt 

frånvarande förflutet – d v s inget rent minne! Alla minnen är sammanlänkade och därmed är inget 

minne rent, isolerat eller verkningslöst. Bergson säger detta, motsägelsefullt nog, explicit i Materia 

och minne: ”Det är, som vi ska få se, minnet i dess helhet som ingår i var och en av dessa kretsar, 

eftersom minnet alltid är närvarande” (MM 88). Genom detta uttalande blir det också tydligt att de

kommentatorer som lägger stor vikt vid det rena minnet gör en mycket begränsad och forcerad läsning 

av Bergson. Det går alltså inte att bygga en ontologisk grund på ett rent virtuellt minne eftersom det 

inte finns något absolut avskilt (d v s inte aktualiserat i någon grad). Ser vi övergripande till Bergsons 

arbete märker vi att det endast är i Materia och minne som han visar dylika virtualistiska tendenser. Då 

han t ex diskuterar substans-begreppet i essän ”Om uppfattningen av förändring II” är det inte minnet 

                                                
33 Detta skulle kunna beskrivas som en invertering av bildens förhållande till tinget. Den fristående erinringen är 
den intresse-baserade bilden av det ursprungliga minnet.
34 Då inte i meningen av ”skapelsens krona” utan endast som ’Nuet’ i den varaktighet som är mänskligheten. 
Därtill är Bergson övertygad om möjligheten att transcendera det mänskliga.
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som står i centrum utan förändringen själv (FoL 113). Världen strömmar inte ur en oändlig källa av 

rent minne, utan förändringen bär sig själv som en process av aktualisering och virtualisering.

Det rena minnets särställning i Materia och minne har haft en stark påverkan på senare 

års Bergson-forskning, främst genom den tolkning Gilles Deleuze gör av detta tema i Bergsonism från 

1966. Eftersom erfarenheten inte kan existera utan minne söker Deleuze däri dess förutsättningar. 

Detta minne kan inte begränsas till den individuella sfären varför Deleuze om och om igen påpekar att 

det inte rör sig om ett psykologiskt minne utan ett ”immemorial or ontological memory” (Deleuze -

Bergsonism 57). Kombinerar vi det rena minnets isolering med detta ’ontologiska’ minnes prioritet vill 

jag mena att vi hamnar i en ren platonism – vilket jag ser som motsatsen till Bergsons filosofi. Att det 

virtuella hittills varit i centrum kan därför inte betyda att en ren virtualitet är kärnan i bergsonismen. 

Överhuvudtaget så gör Deleuze en mycket selektiv läsning av Bergson, där det rena minnet helt 

svämmar över sina gränser. Deleuzes bergsonism må vara en koherent filosofi men det är inte 

Bergsons filosofi. I Continental Philosophy Review #37 2004 publicerade John Mullarkey en essä med 

namnet ’Forget the virtual’, i vilken han vill tona ner det virtuellas betydelse i Bergsons filosofi 

överhuvudtaget genom en återgång till ordets ursprungliga optiska mening. Bergson visar detta 

utomordentligt själv i den passage jag redan citerat ovan. När vi tänker den optiska bilden av ljusets 

virtuella väg blir det absurt att tänka att det virtuella skulle föregå det aktuella, eller som Mullarkey 

beskriver det ”blir det virtuella en perspektivistisk bild sedd från en aktuell position, eller snarare, ett 

interagerande set av aktuella positioner” (Mullarkey – ”Forget the virtual”, Continental Philosophy 

Review 469, min översättning). Han fortsätter:

Refraction is the process whereby the path of light waves is distorted as

they move from one medium to another. In Bergson’s hands this metaphor

does a huge amount of work, for it is the media themselves, as processes, as

mediations, that he is most interested in, not the light (if that is understood as

a persisting substance). Refraction doesn’t happen to light, it is all there is to

light, all there is to both its appearance and its so-called reality. It enjoys no

internal virtual/actual structure. (ibid 474)

”Varje moment i vårt liv frambjuder alltså två synsidor: det är aktuellt och virtuellt, perception åt ena 

sidan, erinring åt den andra” (MM 95). Häpnadsväckande nog formulerar sig även Deleuze på ett 

liknande sätt: ”It [varaktigheten] is the virtual, insofar as it is actualised” (Deleuze - Bergsonism 42, 

min kursivering). Enda möjligheten för det virtuella att existera bortom det aktuella är då även bortom 

varaktigheten. Med detta vill jag säga att minnet/det virtuella inte är varaktighetens och erfarenhetens 

källa, utan dessa två existerar som en spänning mellan aktualitet och virtualitet, som virtualisering av 

det aktuella eller aktualisering av det virtuella.

I själva verket tror jag att det är detta Deleuze till viss del är ute efter och därför vore en

närmare undersökning inte av det aktuellas utan av aktualiseringens betydelse hos Deleuze nödvändig 
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för att bättre belysa denna fråga. Föreliggande uppsats och Bergsonism förstår nämligen det aktuella 

på olika sätt. Häri behandlas det aktuella som liktydigt med aktualisering, medan det för Deleuze 

snarare innebär det slutna, externa, orörliga – d v s det icke-reella. Vi är åtminstone ense i 

detta: ”actualization is creation” (Deleuze – Bergsonism 98). Men allt detta säger oss inte så mycket, 

eller till och med förvirrar oss, innan vi har skalat av erfarenheten dess pålagrade konstruktioner. Låt 

oss därför fortsätta undersökningen.

Varaktighet

Vad är det aktuella om det inte finns något rent virtuellt – vad är det närvarande om vi inte kan 

erkänna någon absolut frånvaro? Uppenbart blir att det inte innehar någon skarp gräns eller punkt 

utan ”upptar nödvändigtvis en viss varaktighet” (MM 119) – d v s alltid innehåller ett visst mått av 

frånvaro. Medvetande kan därför sägas vara närvarogjord frånvaro. Nuet som ett snitt genom tiden 

vilket skiljer det förflutna från framtiden har därför ingen plats hos Bergson, förutom som en akt av 

intelligensen.

”Man definierar godtyckligt det närvarande: det som är, medan det närvarande helt 

enkelt är det som sker. Intet är mindre än det närvarande ögonblicket, om man härmed 

menar den odelbara gräns som skiljer det förflutna från framtiden. När vi tänker oss 

detta närvarande som något stundande, finns det ännu inte, och när vi tänker det såsom 

existerande är det redan förflutet. Om vi däremot betraktar det konkreta och av 

medvetandet verkligen upplevda närvarande, kan man säga att det närvarande till stor 

del består av det omedelbart förflutna. I den bråkdel av sekunden som den kortaste 

möjliga ljusperceptionen varar har trillioner vibrationer skett, av vilka den första är 

skilda från den sista genom ett oerhört uppdelat mellanrum. Hur ögonblicklig vår 

perception än må vara, består den dock av en oräknelig mångfald erinrade element, ja i 

själva verket är all perception redan minne. Vi uppfattar praktiskt taget endast det 

förflutna, ty det rena närvarande består i en ogripbar progress av det förflutna som 

gnager framtiden.” (MM 131)

Detta varaktiga närvarande är den variabla uppmärksamhetsspann vårt medvetande innehar, till 

skillnad från den intellektuella handlingen att konstatera ett närvarande, ett matematiskt ’Nu’. Vi kan 

därför sluta oss till att vårt närvarande 1) sker, 2) är en varaktighet (d v s bevarar sitt förflutna) och 

dessutom att 3) existens inte är detsamma som närvaro. Framförallt kan vi förstå det som en cirkel-

rörelse: ”Vår klara perception är i själva verket jämförlig med en sluten cirkel, i vilken 

perceptionsbilden på väg mot själen och erinringsbilden som kastas ut i rummet löper runt efter 

varandra” (MM 87). Därför visar sig alla former av minne och perception väsentligen alltid 

sammanblandade. ”Det uppmärksamma igenkännandet är, som jag sade, en verklig kretsgång, i det att 

det yttre tinget visar oss allt djupare drag av sig själv, i mån som det häremot svarande minnet med 
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högre spänning projicerar sina erinringar på detsamma.” (MM 88-89). Bergson illustrerar denna 

rörelse med sin berömda upp-och-ner-vända kon.

Ytan AB är samtligheten av mina minnen, punkten S är min kropp och planet P är materian. Avståndet 

mellan AB och S ska ses som grader av konkretion och närvarande (alltså inte kronologiskt). Ju 

närmare minnena befinner sig S desto mer praktiskt anpassade efter vår materiella situation är de. 

Likaså rör sig de passerande ögonblicken mot AB och en större (ej total) frånvaro i den måtta de 

försvinner ur uppmärksamhetens fokus. Bergson exemplifierar med ett begrepps rörelse inom konen:

”I den sålunda bestämda käglan kommer det allmänna begreppet att oavbrutet svänga 

mellan spetsen S och basen AB. I S tar det skarp form av en kroppslig hållning eller ett 

uttalat ord; i AB skulle det anta det inte mindre tydliga utseendet av tusen individuella 

bilder vari dess sköra enhet skulle brytas” (MM 142).

Just detta exempel visar också hur en mångfald minnen kan sammanföras och få en praktisk mening i 

nuet. Tidigare har jag påstått att rummet är en juxtaposition av en tidslig succession. Perceptionen 

arbetar just på detta sätt då den åkallar ett minne för att fullständigas, för att konturerna av ett objekt 

ska fyllas i och för att detta objekt ska bli igenkänt. Att känna igen ett objekt innebär även att skapa 

objektet, d v s klippa ut bilden ur tingets sammanlagda rörelse. Perceptionen överför minnet till att bli 

en del av rummet, den gör minnet extensivt. Detta är inte en förflyttning mellan olika substanser, utan 

processen av olika rörelsers samspel. Den språkakt Bergson beskriver i citatet ovan är av samma art.

Ur ett specifikt minne kan vi ’destillera’ en idé eller metod (t ex genom en mångfald minnen av en 

person urskilja ett visst karaktärsdrag hos denna och hur jag bör handla mot densamma, eller 

sammanfogandet av åminda verktyg och närvarande verktyg till en kategori). På vilket sätt är denna 

generalisering av samma art som extensionen av ett minne i perceptionen? Det rör sig i båda fallen om 

en utbredning av minnet över en större yta. Denna mångfald av individuella minnen blir genom både 

språket och perceptionen utbredda i en allmänhet vilken är den samma som den förrumsligande 

principen överhuvudtaget. Om vi därför förstår rummet som en akt är det lättare att se begreppets 

generalitet som korresponderande till det perceptuella rummets extensitet. Dessa två förrumsliganden 

sammanfaller genom generaliseringens fördjupning till geometri, varmed generaliseringen 
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radikaliserar perceptionens rum mot en total kvantitativ, homogen extensitet. Idealisering är därför inte 

ett fenomen som står i motsats till rummet, utan snarare dess definition, d v s det förflutna utbrett över 

nuet.

Generalitet är ett exempel på förhållandet mellan närvaro/aktualitet och 

frånvaro/virtualitet, i form av en sorts närvarons diktatur över frånvaron. Det kan även röra sig om ett 

ensidigt prioriterande av det ena framför det andra:

”Att leva i det fullkomligt rena närvarande, att besvara en retning genom en omedelbar 

återverkan som bildar dess fortsättning, tillhör det lägre djurets egenart: den människa 

som går så tillväga är en impulsiv natur. Men den är kanske knappast bättre anpassad 

för handlingen, som lever i det förflutna för blotta nöjet att dväljas däri, den hos vilken 

erinringarna dyker upp i medvetandets ljus utan gagn för det aktuella läget: han är då 

inte längre en impulsiv natur utan en drömmare. Mellan dessa båda ytterpunkter står det 

lyckliga anlaget för ett minne, tillräckligt böjligt att noga följa det närvarande lägets 

grundlinjer, men tillräckligt energiskt att motstå varje annan maning.” (MM 134)

Dessa rader beskriver olika varianter av det Bergson kallar ’uppmärksamheten till livet’. Begreppets 

främsta funktion är att betona rytmens betydelse hos varaktigheten. Visserligen verkar den främst 

beskriva spännings-förhållanden inom varaktigheter, men eftersom varaktigheten är ett fortskridande

som bevarar det förflutna beskrivs varje spänning bäst som en rytm. Varaktighetens variationer är 

därför väsentligen variationer av rytm. Om den impulsiva personen är helt upptagen av nuets snabba 

och korta puls (Bergson citerar här Ravaisson: ”materialiteten ingjuter i oss glömskan” [MM 157]), så 

är drömmen och, enligt Bergson, psykosen, en förslappning av spänningen mellan minne och materia 

(nu) – vilket närmast kan beskrivas som en långsam oregelbunden rytm. Drömmaren/psykotikern har 

tappat taget om den närvarande materiella situationen. Som ofta påpekats mister i dessa tillstånd 

tingen sin relief och fasthet. Bergson ger två exempel på den avslappning av spänningen som infinner 

sig i drömmen:

1) ”I drömmen blir vi ofta likgiltiga för logiken, men inte oförmögna till logik” (SU 65). Det 

irrationella i drömmen föds egentligen endast med den rationella eftertanken. Att en person i en dröm 

plötsligt kan bli någon annan är för drömmaren först ett faktum, men konstateras först sedan vid 

närmare eftertanke vara omöjligt. Drömmaren har knappt några förväntningar på sin omvärld.

2) Bergson visar i essä-samlingen Själslig Kraft att det vakna tillståndet är en större ansträngning för 

medvetandet än drömtillståndet genom en dialog mellan det vakna jaget och drömmens jag. Det vakna 

jaget anklagar det drömmande jaget för att ha format en verklig hunds skall utanför fönstret till att i 

drömmen bli en uppretad folkmassa, varpå drömmens jag svarar:

”Titta, jag gjorde ingenting – och det är just detta som skiljer oss båda från varandra, 

dig från mig. Du inbillar dig, att för att höra en hund skälla och för att begripa att det är 
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en hund som skäller, du inte behöver vidtaga några åtgärder? Ett stort misstag! Utan att 

ana det gör du dig mycket besvär. Du måste ta hela ditt minne i bruk, all din 

uppsamlade erfarenhet och driva den till att i ett plötsligt kraftgrepp möta det ljud du 

hör endast med en av dess spetsar, vari ligger den erinring som mest liknar intrycket i 

fråga och som bäst förmår tolka det – blott då täcker erinringen helt sinnesintrycket. … 

Att ha sunt förstånd är mycket tröttande. … Du kopplar dig fast vid livet, jag avkopplar 

mig från det. Allt blir mig likgiltigt. Jag förlorar intresset för allt. Att sova, det är att 

frigöra sig från intressen.” (SK 67)

Genom detta avståndstagande från världen jämförs drömmen därför ofta med en psykos, så också av 

Bergson, men skillnaden mellan dessa tillstånd ligger i hur vi tar oss ur den kris de för oss in i. Att 

vakna är inte ett medvetet beslut utan kroppens ansvar. Kroppen får agera sköterska åt medvetandet 

som tappat bort sig. Det är världen – vårt möte med andra varaktigheter – som väcker oss. Min slutsats 

är därför att denna värld kräver aktualiserandet av våra minnen. Flertalet rörelser sker därför hos 

Bergsons kon och plan, inte endast som projicerande och ackumulerande minne, vilka skjuter konen 

framåt, utan även materiens plan rör sig, mot konen. Detta kan även uttryckas som att materian åkallar 

minnet att aktivera sig i världen, att agera på världen. Denna aktivitets variationsmöjligheter består av 

dess olika rytmer. Medvetandets varaktighet är en brytning av materians rörelse, d v s en 

diskontinuitet, som visar sig genom att differentiera och urskilja. Om vi, liksom Bergson, förstår 

subjektet som minnet i dess rörelse driven av medvetandet är det, likt varje annan varaktighet,

världens, eller den gemensamma varaktighetens, förändring av sig själv. Det är därför min tes för detta 

första kapitel att minnet inte pekar oändligt bakåt varken mot en subjektets kärna eller en ontologisk 

grund utan istället tjänar som en självdifferentierande aktivitet av virtualisering och aktualisering (i 

olika rytmer), varken helt i materians grepp eller upphöjd till autonomi.

Sammanfattning

Denna läsning av Materia och minne kan sammanfattas i två punkter:

1) Perceptionen är en del av tinget, med konsekvensen att medvetande alltid är något och inte 

endast medvetande om något (partiell realism).

2) Minnet är det subjektiva, men minnet är aldrig rent utan alltid i någon grad aktualiserat i och 

genom dess omvärld – vilket i sin tur betyder att det rent subjektiva inte existerar.

Genom den ”fenomenologiska” utgångspunkten i bilderna har vi nått bortom subjektet. Denna slutsats 

har gjorts möjlig genom att se förhållandet mellan själ och kropp, subjekt och omvärld i ett tidsligt 

perspektiv istället för ett rumsligt – rättare sagt genom spänningen mellan materia och minne, d v s 

varaktighetens olika tendenser. ”Min kunskap om tingen är då inte längre subjektiv, såsom den 

engelska idealismen ser den, ej heller relativ, som Kants idealism antar. Den är inte subjektiv, 

eftersom den är i tingen snarare än i mig. Den är inte relativ, eftersom det mellan ’fenomenet’ 
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och ’tinget i sig’ inte råder ett förhållande som mellan sken och verklighet, utan som mellan delen och 

det hela.” (MM 206). Nästa kapitel tar vid i denna diskussion om kunskap, då jag genom Bergsons 

epistemologi vill upplösa objektet som statisk entitet.
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3 EPISTEMOLOGI UTAN OBJEKT

”The action by which we utilise things is essentially a contact, and in that contact it is irrelevant 

whether one says that we act on the thing or that the thing act on us.” Henri Bergson, brev till John 

Dewey 1913 (Mullarkey [red.] – New Bergson 84)

3.1 Instinkt och intelligens

Kunskap är handling

Som fortsättning på undersökningen av subjektets instabilitet riktas nu fokus mot kunskapsobjektets 

status i Bergsons filosofi, med syftet att ytterligare förbereda för en återgång till den rena erfarenheten. 

Detta görs genom en fortsättning på det spår Materia och minne ledde oss in på. Där kunde vi se att 

kunskap för Bergson är präglat av den virtuella handlingen. Kunskapen är därför i grunden praktisk.

Homo Sapiens anser Bergson på så sätt vara en missvisande beskrivning av människan och föredrar 

termen Homo Faber – den tillverkande människan. Den vidare betydelsen av detta begrepp visar sig 

genom Bergsons diskussion av de två metoderna ”att verka på den slöa materian” (SU 127): 

intelligens och instinkt. Deras gemensamma punkt är nämligen att de manifesteras i medvetandet som 

kunskap. Bergson ville, som jag redan nämnt, inte göra alltför stora paralleller mellan sina böcker men 

det mesta tyder på att instinkten i stort sett kan likställas med vanan och intelligensen med dess 

motsats – det abstraherande och generaliserande minnet i Materia och minne. En väsentlig skillnad är 

dock att Materia och minne utgår från minnet, medan Den skapande utvecklingen utgår från livet – den 

ena tenderar åt det psykologiska/ontologiska, den andra åt det biologiska/metafysiska.

”Instinkten är på sin höjdpunkt förmågan att begagna och t o m förfärdiga organiserade 

verktyg, intelligensen på sin höjdpunkt är förmågan att framställa och begagna sig av oorganiserade 

verktyg” (SU 131). Det oorganiserade verktyget har flera användningsområden medan det 

organiserade endast har ett. Skillnaden kan röra sig mellan att förstå yxan som endast ett verktyg att 

hugga ved med, och att utöka dess funktion till att även användas som jaktvapen. Det är samma 

distinktion som diskuterades angående medvetandets uppkomst i förra kapitlet då det förflutnas 

bevarande skapar möjligheten att lägga två alternativ sida vid sida. Det oorganiserade verktyget 

innehar alltså obegränsade möjligheter – det är ”ett fält utan gränser” (SU 131). Den värld 

intelligensen skapar för sig är i själva verket immobila speglingar av dessa möjligheter. Därför är 

intelligensen i sin hårddragna form endast möjlighet och i själva verket aldrig aktualiserad. Detta blir 

dock paradoxalt då det intelligenta medvetandet trots allt alltid innehar ett aktuellt tillstånd. Därför 

säger Bergson: 

”Det finns ingen intelligens, i vilken man inte kan påvisa spår av instinkt, och 

framförallt ingen instinkt, som inte är kringstrålad av ett bräm av intelligens. … Därav 
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att instinkten alltid är mer eller mindre intelligent, har man dragit den slutsatsen att 

intelligens och instinkt är ting av samma ordning, och att det dem emellan blott råder 

skillnad i fråga om inveckling och fulländning, och framför allt att den ena av dem kan 

uttryckas i termer som gälla för den andra. I verkligheten följas de blott på den grund att 

de fullständiga varandra, och detta göra de endast på den grund att de är olika, på så vis 

att det instinktiva i instinkten står i motsats till det som är intelligens i intelligensen.” 

(SU 127)

Instinkten som vi finner den i naturen är inte någon kvardröjande prolog till intelligensen utan en helt 

separat lösning på samma problem. Intelligens och instinkt är därför likt materia och minne olika 

tendenser, och det är endast som sådana vi tydligt kan urskilja deras unika karaktärer. Eftersom det 

instinktiva hos intelligensen räddar den från en blott virtuell spöktillvaro betyder det att instinkten 

främst är aktualitet. Vi ser därmed hur möjligheterna reduceras, till att egentligen enbart gälla 

igenkännandet av verktyget. Släktskapet med vanan blir då tydlig eftersom även denna utförs genom 

ett första identifierande med påföljande automatisk rörelse. Instinkten är alltså bara virtuell i den mån 

den kan jämföra och särskilja existerande verktyg. Utförandet av handlingen är emellertid helt aktuell. 

Eftersom instinkten inte hejdar tingets/verktygets rörelse genom en virtuell, immobil tanke förmår den 

således tränga in i denna rörelse, men är därom inte medveten (eftersom medvetande är en virtuell 

egenskap). Bergson menar att vi inte ska se instinkten som ett subjekts verkan på ett objekt, utan som 

olika verksamheters gemensamma vidhäftande vid varandra (SU 161), ”Den instinktiva kunskap en art 

äger om en annan art på en viss bestämd punkt har alltså sin rot i själva livets enhet, som, för att 

använda ett uttryck av en gammal filosof, är ett med sig själv sympatiskt helt”35 (SU 156). 

Intelligensens blick däremot omfattar ett potentiellt oändligt antal ting, men endast hypotetiskt (SU 

139). Följande figur, där vi vertikalt tänker oss en mångfald ting och horisontalt dessa tings rörelse, 

illustrerar detta:

Figuren ger även svaret på varför intelligensen inte är en komplett metod, d v s varför den inte kan ge 

oss absolut kunskap. ”Just p g a att intelligensen alltid söker att återbygga, och återbygga med det som 

                                                
35 Bergson förstår ”sympati” i sin ursprungliga grekiska innebörd: sympathein – ”känna samma känslor”, vilket 
jag utifrån sammanhanget tolkar som ”befinna sig i samma kvalitativa tillstånd”.

Instinkt

Intelligens



35

är givet, får den aldrig fatt i det nya i varje historiskt moment.” (SU 152). Som vi kan se följer 

visserligen instinkten rörelsen men endast genom ett ting, medan intelligensen frenetiskt försöker 

fånga samtliga tings rörelse genom en mångfald snitt genom deras ”samtidighet”. Den lyckas 

emellertid inte, då dessa endast är punkter av rörelsens helhet. Att rörelsen är odelbar är antagligen den 

genom åren mest frekvent återkommande delen av Bergsons filosofi och illustreras tydligast av hans 

svar på Xenons paradox om Akilles och sköldpaddan, vilken förekommer i flera av hans böcker (t ex 

SU 284). Som bekant bygger paradoxen på att Akilles aldrig kan komma ifatt sköldpaddan som har ett, 

aldrig så litet, försprång. När Akilles når platsen sköldpaddan utgick från har sköldpaddan redan gått 

vidare, och likadant vid nästa punkt Akilles når, och så vidare i oändlighet. Bergson menar dock att 

Akilles aldrig befinner sig vid den punkt där sköldpaddan varit, därför att Akilles steg är en odelbar

rörelse. Akilles passerar sköldpaddan i steget. Bergson frågar sig därför varför vi överhuvudtaget utgår 

från att Akilles och sköldpaddan befinner sig i en viss punkt? Vi kan föreställa oss en punkt var som 

helst i rörelsen, men detta utpekande bryter rörelsen, och vi talar plötsligt om en helt annan rörelse36. 

Bergson summerar därmed intelligensens tillkortakommanden: ”Intelligensen kan icke klart föreställa 

sig annat än det diskontinuerliga” (SU 144). ”Vi tänker inte den verkliga tiden, vi lever den, eftersom 

livet svämmar utöver gränserna för intelligensen” (SU 47).

Slutsatsen är att ”Det finns saker, som endast intelligensen är i stånd att söka, men som 

den av sig själv aldrig ska finna. Dessa saker skulle instinkten ensam vara i stånd att finna; men den 

kommer aldrig att söka dem” (SU 141). Den uppenbara frågan är då: går dessa två att sammanföra så 

att de kompletterar varandra? Ja, menar Bergson, och det är vad som kallas intuition. 

3.2 Intuition

Intuitionen är medveten

Det tycks redan tydligt att Bergsons intuitionsbegrepp inte är den vaga mystiska intuition som vi 

känner genom vardagligt tal, eftersom det inte rör sig om en kraft bortom intelligens och instinkt utan 

snarare deras sammanförande. Det innebär dock inte att intuitionen skulle kunna beskrivas som endast 

en variation av intelligensen eller instinkten. Det är just när vi ser intuitionen i ett tidsligt perspektiv 

som jämförelsen med instinkt och intelligens låter sig göras och som vi ser i figuren på föregående 

sida är sammanförandet av instinkt och intelligens en heltäckande kombination av två 

motsatta ”metoder”. På grund av att intelligensen inte kan finna sker detta sammanförande genom att 

intelligensen appliceras på instinkten: handlingen blir medveten. Så nämner Bergson även intuitionen 

första gången i Den skapande utvecklingen: ”…intuitionen, jag menar instinkten sedan den blivit 

ointresserad, självmedveten i stånd att reflektera över sitt föremål och utvidga det oändligt.” (SU 164). 

Hans Larsson påpekar i sin bok Intuitionsproblemet (1912) att både Fichte och Bergson söker det 

tidsflöde som hela tiden undflyr oss vid analys (Larsson – Intuitionsproblemet 23). Fichte menar dock 

                                                
36 Vilket illustrerar Deleuze hävdande att varaktigheten trots allt är delbar, men att den då ändras i natur 
(Mullarkey [red.] – New Bergson 50). Det rumsliga jämförandet bryter rörelsen.
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att denna grundläggande intuition aldrig kan bli föremål för vår iakttagelse. Här utmärker sig således 

Bergson genom att hävda att intuitionen i högsta grad är medveten, medan den hos Fichte förblir en 

vag känsla. Då medvetandet, som vi sett, konstitueras av att bryta tidens succession blir frågan för 

återstoden av detta kapitel således hur intuitionen kan vara både medveten och förmå följa tidens 

rörelse (vilket samtidigt delvis måste anses som en självklarhet då vi trots allt har en medveten 

uppfattning om att den tidsliga successionen existerar)?

Intelligensens sökande är ett sökande som inte kan göra avkall på sitt sökande för att 

finna. Den vill alltså inte finna, den vill kartlägga (d v s göra den tidsliga, intensiva successionen till 

en rumslig och extensiv juxtaposition). Att finna är närhet, aktualitet, omedelbarhet, sympati, praktik 

medan intelligensen som metod är distans, virtualitet, tvekan, teori. Det gåtfullt praktiska hos teorin 

motsvaras således av det instinktiva i intelligensen. Å andra sidan karaktäriseras medvetandet av 

virtualitet och därmed distans, vilket måste innebära att även intuitionen, ja allt tänkande, innehåller ett 

mått av distans. Svaret ligger i Bergsons formulering av intelligensen som ”livet som gör sig yttre för 

sig själv” (SU 150). Intuitionen återvänder till livet och varaktigheten från intelligensens utanförskap. 

Det är således inte möjligt att tänka sig intuitionen utan intelligensen eller framförallt medvetandets 

virtuella karaktär.

Den absoluta kunskapen

Hittills har vi kommit fram till att kunskapen i själva verket ska ses ur handlingens perspektiv, och 

därefter att intelligensen och instinkten är två av livets handlingsmetoder. Vidare upptäckte vi att 

varken intelligensen eller instinkten förmår ge oss en verkligt pålitlig kunskap – antingen förlorar vi 

oss i vår egen förmåga att göra oändliga ögonblicksbilder av världen i vilket tinget blir alltför avlägset 

(intelligensen), eller så låter vi oss uppgå i tinget och dess rörelse och tappar sammanhanget ur 

blickfånget (instinkten). Intuitionen visar sig som en sammanfogning av dessa två, en kombination av 

närhet och distans. Vi har emellertid ännu inte sett på vilket sätt intuitionen verkar, hur den ser ut 

inifrån. Detta behandlar Bergson som utförligast i den långa essän Introduktion till metafysiken (1903), 

vilken såväl kronologiskt som tematiskt hamnar mellan Materia och minnes kropp/själ-problematik 

och Den skapande utvecklingens evolutionära livsfilosofi. Dess behandling av intuitionen som en 

metod att nå tingen själva anas i Materia och minne och utgör en viktig men ej central pusselbit i Den 

skapande utvecklingen.

Historiskt sett är det karaktäristiska för intuitionsbegreppet ett övervinnande av 

avståndet mellan kunskapen och dess objekt och detta är exakt den mening Bergson lägger i begreppet:

” [Det finns] två vitt skilda metoder för att vinna kunskap om ett ting. Den ena innebär att 

man kretsar runt omkring detta ting, den andra att man tränger in i det. Den förra är 

avhängig av från vilken utsiktspunkt man betraktar tinget och av vilka symboler man 

uttrycker sig med. När det gäller den andra metoden är det inte relevant att tala om vare 

sig utsiktspunkter eller symboler. Om den förstnämnda kunskapen kan man säga att den 
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stannar vid det relativa och om den andra att den, när den är möjlig, når fram till det 

absoluta.” (IM 57)

Förklaringen till det avslutande kontroversiella ordvalet kommer några sidor senare:

”Det absoluta är fullkomligt, därför att [och endast i denna aspekt] det är vad det är på ett fullkomligt 

sätt” (IM 60). Vi talar alltså inte om det högsta, allomfattande fullkomliga utan det som är fullkomligt 

för sig själv. Det relativa å sin sida beskriver medelst symboler, och befinner sig därför ständigt 

utanför föremålet, såsom intelligensens punktuella förståelse av rörelsen37. ”Det som vi här kallar 

intuition är den sympati med vilken man tränger in i ett ting så att man sammansmälter med det som är 

unikt – och följaktligen outtryckbart – i det. Och omvänt är analysen den operation som reducerar 

föremålet till redan kända element, det vill säga element som är gemensamma för detta föremål och 

andra” (IM 61). 

Med Bergsons tro på en absolut kunskap vilken förmår följa tinget i dess varaktighet är 

Introduktion till metafysiken både en fortsättning på Kant-kritiken i Materia och minne och ett angrepp 

på positivismen. Erfarenheten är inte mätbar, den verkliga erfarenheten av ett ting i dess inre rörelse 

låter sig inte fångas av kunskapsformer som baseras på symboler, koordinatsystem, relationer, lagar 

etc. Den är heller inte skapad av subjektets kunskapsformer, såsom Kant vill mena, utan Materia och 

Minne har lärt oss att vi erfar tinget såsom det verkligen är, eller tinget som det är utifrån en viss 

upplysning. ”Men hela Kritik av det rena förnuftet vilar också på postulatet att vår tanke är oförmögen 

till något annat än till att platonisera, det vill säga gjuta hela den möjliga erfarenheten i redan 

existerande formar” (IM 110)38. Det bergsonska ljuset är dock något unikt för tinget och inte ytterst 

bestämt av människans åskådning. De delar en erfarenhet intellektuellt kan delas upp i är av ett helt 

annat slag. Bergson jämför detta med bokstävernas förhållande till dikten.

”Om jag känner till dikten kan jag därför genast sätta var och en av bokstäverna på sin 

rätta plats och utan svårighet kombinera dem med varandra, medan däremot den 

                                                
37 Som synes har Bergson en till stor del negativ syn på språket: ”Metafysiken är alltså en vetenskap som hävdar 
att den inte är i behov av några symboler.” (IM 62), ”Begrepp däremot, alltför enkla begrepp, har i liknande fall 
den svagheten att de i verkligheten är symboler som med sig själva ersätter föremålet som de symboliserar och 
som inte kräver någon som helst ansträngning av oss. Vid närmare betraktande ser man att det enda som ett 
sådant begrepp bibehåller av föremålet som det symboliserar är det som detta föremål har gemensamt med andra 
föremål” (IM 67), ”det finns inget sätt att med hjälp av fasta begrepp återställa verklighetens rörlighet.” (IM 99). 
Alltså förespråkar Bergson ”begrepp som bara passar för detta enda föremål, ett begrepp om vilket man knappt 
kan säga om det är ett begrepp eftersom det bara kan appliceras på detta enda ting” (IM 79). Men en filosof som 
verkar genom språket och tror på intuitionen måste även ge förslag till positiva (och mer realistiska) möjligheter 
inom språket, och det gör Bergson, förvisso sporadiskt och undanskymt. Metafysiken ”…är inte riktigt sig själv 
förrän den överskrider begreppen eller åtminstone förrän den befriar sig från alla stela och färdiga begrepp och 
skapar andra som är helt annorlunda dem som vi vanligtvis handskas med, det vill säga smidiga, rörliga, nästan 
flytande föreställningar som alltid är redo att låta sig gjutas om i intuitionens flyktiga formar.” (IM 69, min 
kursivering). Frederic Worms: ”Man kallar begrepp för mjuka eller flytande om de inte betecknar ett generellt 
och fast attribut, gemensam för flera singulära verkligheter, utan endast den kontinuerliga stegen eller kurvan 
härrörande från kontakt mellan singulära och omätliga realiteter (t ex varaktighetsbegreppet inom filosofin, eller 
differential-begrepp inom matematiken).” (Worms – La vocabulaire de Bergson  36, min översättning) 
38 För ytterligare Kant-kommentarer se bl a Introduktion till metafysiken 108ff, Den skapande utvecklingen 327ff



38

omvända operationen är omöjlig. Till och med när jag tror mig göra ett allvarligt försök 

att göra denna omvända operation, till och med när jag placerar bokstäverna i rad efter 

varandra, börjar jag med att försöka tänka ut en möjlig betydelse. Jag framkallar alltså 

en intuition, och det är från denna intuition som jag försöker gå tillbaka till de 

elementära symboler som skulle ha uttryckt dem. Blotta tanken att rekonstruera tinget 

enbart med hjälp av symboliska element är så absurd att den aldrig skulle falla någon in 

om man hade klart för sig att man inte har att göra med fragment av tinget utan med 

fragment av dess symbol.” (IM 74, min kursivering)

När man sedan samlar dessa symbolfragment till ett helt, skapas endast en ansamling perspektiv under 

en rubrik, t ex psykologins ”jag” (IM 75). Ett sådant pseudo-empiriskt underbyggt ”jag” är endast en 

kvantitativ mångfald utan enhet.

Bergsons tro på möjligheten till absolut kunskap baseras istället naturligtvis på 

Materia och minnes påstående att perceptionen är en del av tinget (vilket dock gått många läsare förbi). 

Visserligen är perceptionen ett platt framträdande av tinget medan intuitionen går på djupet, trots det 

är det i beskrivningen av hur tinget genom perceptionen speglas i oss som vi måste börja för att förstå 

intuitionen. Vi vet att perceptionen är en del av tinget, men att den ändå inte ger mer än en praktiskt 

avvägd bild av tinget. Denna avvägning styrs alltså av det egna intresset istället för att ledas av tingets 

rörelse. Man skulle därför kunna säga att intuitionen når det absoluta genom att följa och inte styra 

tingets rörelse. Nu invänder ni kanske att perceptionen i sig är en urskiljning och en påverkan av tinget 

– men i min mening är intuitionen just följandet av denna specifika urskiljning, istället för att låta 

intresset ständigt styra. Intuitionen har sin uppmärksamhet på vad som ges, medan intelligensen 

analyserar vad som kan göras. Detta intresse är emellertid inte endast av ondo. Intresset är vår kontakt 

med tinget, men ska inte förväxlas med tingets hela väsen. För den skull är inte intuitionen passiv, utan 

utgör en stor ansträngning – vilket Bergson inte nog kan understryka (vilket också talar mot nidbilden 

av honom som den intuitiva slapphetens filosof). Intuitionen är ett aktivt förändrande av sig själv 

genom lyssnande till tinget. 

Bilden är ett praktiskt avvägt perspektiv på tinget, men det betyder inte att bilden i dess 

rörelse och förändring ges genom denna urskiljande akt. Eftersom den präglas av ett samspel mellan 

ting och minne kan den verka väsentligen förmedlad, men då har vi glömt läxan från förra kapitlet. 

Denna förmedlande process vilken skapar bilden är det omedelbara, varaktiga – erfarenheten själv. I 

The challenge of bergsonism skapar Leonard Lawlor, genom en jämförelse av sinnenas olika 

perceptioner av bilden, en karta över möjligheterna att förstå bilden i dess varaktighet (förändring)

(Lawlor – The challenge of bergsonism 65). För synen, det rumsligas bundsförvant, presenterar sig 

hela bildens yta (d v s den perspektivbundna vyn av tinget) på en gång. Men vad finns under ytan, 

frågar sig Lawlor. Med känseln kan vi genom ytan känna rörelsen därunder, men ej nå den utan att så 

att säga riva sönder bilden. Detta kan tyckas kryptiskt, men vad han menar är inte att vi söker tinget-i-

sig eller dess essens. Att gå under ytan på bilden betyder istället att förstå det i sin förändring, alltså 
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inte att söka sig bortom vår perception, utan snarare att låta den bestämmas av bilden själv, och inte 

vårt intresse (vilket agerar enligt det rumsliga tänkandet). Synen och känseln är alltför behäftade med 

det statiska för att verkligen kunna förstå bilden. Endast genom lyssnandet når oss bildens varaktighet 

i oförstörd form, därför att lyssnande är förändring. ”En sann empirism är inställd på att komma så 

nära själva originalet som möjligt, att undersöka det på djupet och genom ett slags andlig auskultation 

känna hur dess själ pulserar” (IM 79). Auskultation är läkarens lyssnande vid stetoskopet (av latinets 

ord för ”lyssna” – ordagrant ”luta örat”), d v s ett mycket koncentrerat lyssnande och en stor 

ansträngning av att höra det nya men samtidigt behålla det förflutna, en förmåga att höra rytmen i ett 

flöde. Detta lyssnande är därför även samtidigt den egna varaktighetens uppgående i den andra 

varaktighetens rytm.

Eftersom lyssnandet uppenbarligen är en nyckel till intuitionen, får vi fråga oss vad 

lyssnandet egentligen är och hur det förhåller sig till de olika rörelserna instinkt och intelligens? Ett 

första konstaterande är då att ett instinktivt lyssnande är absurt. Det är inget lyssnande, utan endast ett 

uppgående i ljudet. Lyssnandet har istället karaktären av en medveten akt där själva det ansträngda 

agerandet består av att inte avbryta lyssnandet med en reflektion. Vi måste lyssna till vad vi hör. Det 

måste alltså finnas en kraft vilken håller lyssnandets fönster öppet. Detta är ännu en beskrivning av 

uppmärksamheten till livet. Vi sjunker inte in i en dröm, ett instinktivt hörande, utan måste förbli 

koncentrerade på världen – samtidigt kräver denna uppmärksamhet en varaktighet, d v s en spänning 

mellan det förflutna och nuet, likt en melodis helhet. Erfarenheten talar till oss, och intuitionen är 

ansträngningen att förstå vad den säger, d v s sätta den i ett sammanhang utan att förlora den. 

Intelligensen är ett försök att föra oss ut ur oss själva, medan erfarenheten för det yttre in i oss och 

därför kan det vi erfar sägas vara oss närmare än våra egna tankar (som föreställda och inte upplevda). 

Intelligensen sätter erfarenheten i sitt sammanhang, varutan erfarenhetens aktuella, symbiotiska enhet 

(insekten och dess byte, människan och dess verktyg) helt skulle eliminera medvetandet om de 

enskilda varaktigheterna. Intelligensen gör mig yttre från mig själv, men säger därmed även att ’jag är 

jag’; d v s det finns ett jag som är yttre till den närvarande erfarenheten. Men eftersom den intelligenta 

akten själv är en erfarenhet är varje tanke dubbel i hänseendet att den både är enande och 

splittrande, ”Thinking is both a living act and an intentional distance” (Frederic Worms – ”Time 

thinking”, MLN 1234).

Epistemologi utan objekt

Jag har utförligt diskuterat subjektets metod att nå objektet, och talat om hur det i viss 

mån handlar om att tränga in i objektet. Utifrån en sådan position verkar objektet vara något statiskt 

och subjektet något plastiskt som kan forma sig efter sitt kunskapsobjekt. Naturligtvis är detta endast 

ett perspektiv av många möjliga. Jag vill nu lägga större emfas på att intuitionen följer objektets 

varaktighet och inte dess permanenta essens eller något dylikt. Diskussionen om lyssnandet har lärt 

oss att intuition alltid är intuition av varaktighet, vare sig det är av ett ’yttre’ eller ’inre’ föremål. Om 

nu objektet har en essens så är det dess varaktighet, vilket i sin tur inte äger någon annan substans än 
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sin egen förändring. Som jag tidigare beskrivit är perceptionen endast en urskiljning av vissa aspekter 

av tinget. Tidigare har vi tagit detta som garant för perceptionen som en del av tinget, men i anslutning 

till ovan beskrivna slutsatser måste vi nu även påminna om de övriga konsekvenserna av detta rön. 

Den bild perceptionen ger av tinget är applicerandet av statiska egenskaper – helt enkelt skapandet 

av ”tinget” som beständig entitet. I själva verket är detta endast ett resultat av intellektets snitt. ”Vårt 

förstånd, som ständigt söker fasta stödpunkter, har i vårt dagliga liv som sin huvudsakliga uppgift att 

föreställa sig tillstånd och ting.” (IM 97). I inledningen till Den skapande utvecklingen utvecklar 

Bergson detta resonemang och utökar dessutom sin tidigare analys av perceptionen till att även 

ifrågasätta tingens individualitet: 

”De bestämda konturer vi ger ett föremål och som betingar dess individualitet är endast 

planteckningen av ett visst slags inflytande, som vi skulle kunna utöva på någon punkt i 

rummet: det är planen över våra eventuella handlingar, som återskickas till våra ögon 

såsom av en spegel, när vi granskar tingens ytor och kanter. Om man undertrycker 

denna verksamhet och följaktligen de öppna vägar den bryter sig genom verklighetens 

virrvarr, tack vare perceptionen, då uppsuges kroppens individualitet i den universella 

växelverkan, som utan tvivel utgör verkligheten själv.” (SU 16-17).

Konsekvensen av detta är att vår uppfattning av tingen visserligen är sann, men bara i förhållandet av 

delen till det hela. Eftersom vi svårligen kan ställa oss över perceptionen, utan snarare konstitueras av 

den rörelse perceptionen är en del av, d v s närvarogörandet av det förflutna, är det snarare genom 

detta givna vi bör nå bortom det statiska tinget. Även genom tingets individualitet kan dess icke-

individualitet ges, på samma sätt som det virtuella är det som möjliggör såväl intelligens som intuition 

(d v s om man ser individualitet som en rörelse).

Sammanfattning

Förfarandet i detta kapitel motsvarar i stort sett detsamma i det förra kapitlet: genom en analys av 

subjektets åskådning upplöstes subjektet framför våra ögon och på samma sätt upplöses nu objektet 

utifrån vår epistemologiska undersökning. Jag har genom diskussionen av intelligensens och 

instinktens tillkortakommanden kommit fram till intuitionen, vilken då visar sig vara en metod att nå 

absolut kunskap (vilket här betyder sympati med objektet, eller sammanfallande med dess rytm) 

genom att följa tinget i dess förändring och därmed gå bortom synen på det som ett statiskt objekt. 

Tinget är en individ i den mån det har ett förflutet som urskiljes, men dels överskrids och splittras 

detta förflutna i större och mindre varaktigheter samtidigt som det ständigt ändras i grunden då något 

nytt läggs till. På så sätt har vi nu genom Bergsons filosofi avvecklat subjekt/objekt-dikotomin hos 

erfarenheten, och kan nu ”neutralt” utgå från varaktigheten för att därmed skapa en positiv beskrivning 

av den rena erfarenheten. Det är vad Bergson kallar för metafysik.
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4 METAFYSIK – Allt består. Allt förändras.

”Metaphysics will then become experience itself” (CM 17)

4.1 Varaktigheten bortom subjekt och objekt

Erfarenheten bortom det mänskliga

Innan jag viker av från intuitionen vill jag genom densamma frammana vår nya horisont. Intuitionens 

verkliga genes hos Bergson infinner sig i fjärde kapitlet av Materia och minne:

”Men det finns ännu ett sista försök att göra. Det vore att uppsöka erfarenheten vid dess källa, 

eller snarare ovanför denna avgörande krök, där den viker av i riktning mot det för oss nyttiga 

och blir i egentlig mening mänsklig erfarenhet... Vår kunskap om tingen skulle alltså icke vara 

beroende av vår andes grundbyggnad, utan endast av dess ytliga och förvärvade vanor och den 

tillfälliga form den fått genom våra kroppsliga funktioner och våra lägre behov. … Genom att 

ta bort allt vad dessa behov fört med sig skulle vi kunna återställa intuitionen i dess 

ursprungliga renhet och åter träda i beröring med verkligheten.” (MM 163)

Visserligen tycks Bergson här gapa efter onödigt mycket när han vill ta avstånd från ”våra lägre 

behov”, men som jag påtalat ovan är det inte fråga om att avveckla dessa villkor utan att gå bortom 

dem genom dem. Bergson vill alltså söka erfarenheten bortom det praktiska perspektivet – bortom det 

mänskliga: ”…filosofin bör vara en strävan att höja sig över det mänskliga planet” (IM 102). Paola 

Marrati har skrivit en intressant kommentar till detta: 

”Bergson writes that the source must be sought "above" the decisive turn at which experience 

becomes, properly speaking, human. This implies that a philosophy of experience does not 

coincide for Bergson with a philosophy of subjectivity: it is neither a humanistic or existential 

philosophy, nor a transcendental philosophy. Experience is broader than "human" experience, 

broader than what is given to an empirical or transcendental subject. In other words, the field 

of experience is not constituted by, or necessarily related to, a subject. The opposite is the case: 

for Bergson as for James, human, subjective experience is constituted into this larger field to 

which it belongs.” (Marrati – ”Time, Life, Concepts: The Newness of Bergson”, MLN 

1100/1101)

Erfarenheten är inte ’subjektets’ eller ’objektets’ utan befinner sig på ett större erfarenhetsfält. Såväl 

subjekt som objekt har nu avyttrats, till förmån för varaktigheten. Varaktigheten är på så sätt nyckeln 
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till att förstå den rena erfarenheten. Jag kommer därför i detta kapitel att försöka stegvis närma mig 

denna förståelse genom en diskussion av varaktighetens väsentliga egenskaper.

4.1.a Varaktigheten är en heterogen kontinuitet

Vad skiljer Bergsons empirism från den traditionella empirismen?

”Jag har förut en gång [i Tiden och den fria viljan] sökt tillämpa denna metod på medvetandets 

problem och det föreföll mig då som om andens praktiska arbete, för så vitt det berör 

perceptionen i vårt inre liv, bestod i ett slags brytning av den rena [varaktigheten] genom 

rummet, en brytning som sätter oss i stånd att skilja på våra psykiska tillstånd, hänföra dem till 

en allt mer opersonlig form, förse dem med namn, kort sagt leda dem in i det sociala livets 

ström. Empirismen … uppfattar de inre tillstånden under denna diskontinuerliga form, i det 

den … fäster sig vid tillstånden själva och i jaget blott ser en följd av uppradade fakta” (MM 

164)

Tiden och den fria viljans mission är att göra upp med feltolkningar av det kvalitativa och det 

kvantitativa, och detta främst i förhållandet mellan medvetande och yttervärld. Vardagligt säger vi att 

en känsla är större eller mindre än en annan – t ex att jag är gladare idag än igår. Men hur kan en 

känsla innefatta en annan? Ämnet ter sig kanske trivialt men är i själva verket centralt i Bergsons 

filosofi. Den vetenskapliga (praktiska) blicken likställer det icke-rumsliga med det rumsliga. Då 

utsträckningen i perceptionen ytterligare anpassas till intelligensens praktiska syn på materian och görs 

oändligt delbar skapas det homogena rummet. Med samma praktiskt orienterade blick projicerar vi 

även homogeniteten på känslan. I det homogena går allt att mäta, och därför kan, ur detta perspektiv,

den ena känslan sägas vara större eller mindre än den andra. Men känslorna lägger sig efter varandra 

utan att försvinna, och därför innebär varje ny känsla en kvalitativ förändring i grunden. Samtidigt är 

inte känslorna heller distinkta, isolerade tillstånd utan överlappar varandra i en kontinuerlig 

tankeström. Vi har alltså att göra med en kontinuitet som inte förändras gradvis utan ständigt radikalt –

d v s i roten. Vi kan ta Bergsons tankar om medlidandet som exempel (TFV 22f). Han anser att 

medlidandet går genom fyra känslotillstånd. Först kommer motviljan inför lidandet, vilken snart 

övergår i fruktan för detsamma. Därefter inser man att man åtrår lidandet, som om för att inte vara 

delaktig i den oförrätt som naturen begått. Till sist blir man upphöjd av denna känsla av att stå över 

sinnena. Huruvida detta är sant eller inte, är i stort sett oväsentligt - huvudsaken är förloppet mellan de 

olika tillstånden. ”Medlidandets växande intensitet består alltså i ett kvalitativt framåtskridande, i en 

övergång från motvilja till fruktan, från fruktan till sympati och från själva sympatin till ödmjukhet.” 

(min kursivering). I detta exempel blir den intensiva känslans heterogenitet tydlig, istället för att tala 

om större eller mindre intryck. När vi ska mäta känslor måste de vara både homogena och isolerade – i 
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själva verket är de heterogena och griper in i varandra. De är en kvalitativ mångfald och kan inte 

representeras av en symbol, som t ex ett tal. Bergson säger därför att ”Det medvetna livet framträder 

under två skilda aspekter, allt efter som man iakttar det direkt eller i ett genom rummet brutet ljus” 

(TFV 102). All empirism som utgår från det homogena rummet berör således endast en förmedlad och 

artificiell erfarenhet, vilket är vad Bergson anklagar Kant (eller kanske framförallt sina samtida 

nykantianer) för att göra. I Kants filosofi är tingen, enligt Bergson, förmedlade genom vissa former 

och dessa former används sedan även för att förstå vår egen erfarenhet39. Det som uppfattas som 

kvantitet i det inre är i själva verket tillståndets kvalitativa tecken (TFV 166). Varaktigheten är alltså 

en kontinuitet som inte kan delas upp i likartade element, d v s en heterogen kontinuitet.

4.1.b Varaktigheten är skapande

”[Varaktigheten] är den oavbrutna progressen av det förflutna som gnager på framtiden och sväller, 

allt medan det strömmar fram. Liksom det förflutna oavlåtligt växer, så förvaras det också i det 

oändliga.” (SU 10). Det förflutna bevaras alltså i sin helhet, men samtidigt väller det fram och skapar 

tidens fortskridande. Det förflutna är en helhet där allt som passerat bevaras medan nya ögonblick 

läggs till. Erfarenhetens förflutna ges i dess nu. Om vi tar ett musikstycke som exempel, kan dess toner 

aldrig upplevas en och en. Tonerna lutar sig över den nästföljande (eller alternativt åkallar varje ton de 

förutvarande) och helheten bryts aldrig40. När tonerna förlorar sitt sammanhang försvinner musiken41. 

Följden av detta resonemang är mer radikal än kan tyckas vid första ögonkastet. Då allt bevaras medan 

något dessutom läggs till är det omöjligt att se tiden som en omstrukturering av redan givna delar. 

Tidens grunddrag är därför – utöver bevarande och förändrande – skapande. ”Tiden är uppfinning 

eller ingenting alls” (SU 313). Allt bevaras; allt förändras; i ett pågående skapande är således den 

enklaste möjliga beskrivningen av bergsonismen. Det till synes paradoxala är i själva verket varandras 

förutsättningar: något kan inte förändras om det inte har en relation till vad det varit, men bevaras allt 

samtidigt som det förändras innebär det även uppkomsten av något nytt – det är skapande. I 

bergsonismen är förändring och varaktighet synonymt, och båda förutsätter skapandet42.

                                                
39 Bergson påpekar även hur detta medför andra problem för Kant då han måste hantera två sorters kvantitet, 
inre och yttre. Dessutom har friheten inte längre någon egen plats eftersom determinismen även invaderat 
medvetandets territorium. Därför måste Kant ge friheten en helt isolerad position.
40 FCT Moore illustrerar detta på ett fyndigt sätt: att rycka ut toner ur sitt sammanhang är som att säga ”Sokrates 
är skallig”, när hela meningen lyder ”En lärjunge till Sokrates är skallig” (FCT Moore 16).
41 Musik kan nästan ses som ett stående exempel av Bergsons filosofi (och vice versa). Detta fenomen beror på 
att musiken är den konstform vilken består av att förvalta tiden i dess framskridande, skapande, utökande, 
bevarande, urskiljande gestalt. Den visar oss en erfarenhet avskalad från allt annat än dess rytm och klang. En 
längre och djupare studie av musik utifrån Bergsons filosofi har såvitt jag vet ännu inte producerats. Jag har själv 
endast tagit del av kapitlet ”Bergson and music” ur Gabriel Marcels Music and Philosophy samt Peder 
Kjeschows essä ”Bergson og musikken” i antologin Skapende varighet. Barrett Garden listar samtliga tillfällen 
som han funnit där Bergson diskuterar musik (alltid utifrån ett lyssnande, och ej skapande, 
perspektiv)( Mullarkey [red.] – New Bergson 39).
42 Ett problem som denna syn på tiden ger upphov till gäller upprepningen: ”Upprepning är alltså möjlig endast i 
abstrakt mening: det som upprepas är en eller annan synpunkt som våra sinnen och i synnerhet vår intelligens 
lösgjort ur verkligheten, just därför att vårt handlande, mot vilket intelligensen inriktar hela sin kraft endast 
förmår röra sig bland upprepningar.” Identitet blir därför givetvis ett mycket problematiskt begrepp hos Bergson, 
endast abstrakt och sprunget ur subjektets intresse. Men vilka är dessa likheter som överhuvudtaget gör det 
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4.1.c Varaktigheten är sin egen substans

Eftersom varaktigheten genom sin skapande karaktär ständigt förändras i grunden kan denna grund 

inte sökas i någon annan form, utan bär sig själv i sin egen förändring. Den har inte någon 

underliggande substans eller några underliggande ting, utan ”det finns förändringar, men det finns inte 

ting som förändras: förändringen har ej behov av något som bär den. Det finns rörelser, men det finns 

inte med nödvändighet oföränderliga föremål som rör sig: rörelsen förutsätter inte något som rör sig” 

(FoL 113), eller som Carr uttrycker det: ”It is not we therefore who give reality to things but we who 

give the form of things to reality” (Carr - Philosophy of change 144). Ett exempel på detta är melodin, 

vilken verkligen endast är själva förändringen och inte något som förändras (FoL 115). Därför sluter 

sig Bergson till att ”rörelsen är verkligheten själv, och det vi kallar orörlighet är ett visst tingens 

tillstånd, identiskt eller analogt med det som inträder, när två tåg löper med samma hastighet i samma 

riktning på två parallella banor” (FoL 108)43. Om vi ska tala om en substans hos Bergson 

överhuvudtaget så är det förändringen, men en förändring som själv förändras, likt Nicolas Rescher 

uttrycker sig angående process-filosofi: ”What is changing is change itself” (Mullarkey [red.] – New 

Bergson 6). Detta illustrerar emellertid endast att ett begrepp knappast kan rymma ’det som ligger till 

grund’. Vad vi däremot kan lägga märke till är att denna syn på världens beskaffenhet knappast gör 

rum för ett samspel mellan Vara och Intet44. Allt som är, är en ständigt framvällande heterogen 

kontinuitet. Ingenting står bortom det förflutnas framvällande, inte ens Intet.

4.1.d Intet existerar inte

Bergson menar alltså att varaktigheten inte uppstår ur något annat eller ex nihilo. I själva verket 

avfärdar Bergson Intet överhuvudtaget som en pseudo-idé. Detta ställningstagande påvisar även 

ontologins mindre betydande funktion i hans filosofi, i den mån ontologin är sammankopplad med 

Intet (”Liksom vi gå genom det orörliga för att nå till det rörliga, så betjänar vi oss av det tomma för 

att tänka det fulla” [SU 252]) vilket även Mullarkey uppmärksammar: ”We might also call this a 

metaphysics without Being, for it is equally true that Bergson’s critique of Nothingness actually 

counters Being as well and consequently, as

                                                                                                                                                        
möjligt för subjektet att se upprepning? Frågan förblir obesvarad hos Bergson, och också, i min mening, hans 
kanske svagaste punkt. Bergsonismen behöver en identitetsfilosofi som inte endast stannar vid livets intresse. En 
sådan måste istället formas utifrån premisserna i bevarandet av det förflutna och tidens skapande karaktär.
Visserligen presenterar Bergson i Materia och minne (MM 139) och La pensée et le mouvant (CM 67)och i en 
idé om likheten vilken i enlighet med hans epistemologi utgår från det praktiska intresset. Frågan är då i vilken 
mån en sådan praktisk likhet motsvaras av en metafysisk likhet?
43 I La pensée et le mouvant beskriver Bergson sin egen väg till denna uppfattning av substansen (CM 84).
44 Reschers påstående kan även tydas anti-ontologiskt: vad som förändras är varat själv, varför idén om endast en 
form av vara är absurd. För Bergson är existensen – d v s ontologins studieobjekt – endast en ”hypotetisk likhet” 
(FoL 61).
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Jacques Maritain charged, strikes a blow at all ontology.” (Mullarkey – ”Forget the virtual”, MLN

473). Frågor som ”Varför finns något snarare än inget?” är för Bergson snarast patologiska (något 

både Merleau-Ponty och Deleuze tagit fasta vid, se Deleuze - Bergsonism 15 och Merleau-Ponty -

Lovtal till filosofin 189). En positiv filosofi löser inte dylika problem, utan upplöser dem. 

Detta resonemang utvecklas i Den skapande utvecklingen (vad han ansåg i frågan 

dessförinnan finns inte dokumenterat). Bergson utgår från frånvaron, eller rättare sagt oordningen då 

han diskuterar Intet. Vi uppfattar något som oordning när vi letar efter en ordning men finner en annan. 

Vad vi koncentrerar oss på – men inte direkt erfar – är frånvaron av vad vi väntade oss. Denna 

felriktade fokusering är incitamentet till idén om Intet. Intet visar sig genom att vi projicerar våra 

behov mot framtiden (även om de alltid framkommer ur det förflutna), vilka då visar sig som en brist i 

nuet. Denna brist är dock själv alltid en positiv upplevelse av något annat, ”föreställningen om tomhet 

[är] alltid en mättad tomhet” (SU 274). Bergson ger ett exempel där han läser prosa som han förväntat 

sig vara vers, men vad han läser är prosa och inte frånvaron av vers – ”Jag har aldrig sett och får heller 

aldrig se en frånvaro av vers” (SU 205). Intet är en saknad av något som ännu inte finns. ”En varelse 

som icke vore begåvad med minne eller förmågan att förutse skulle aldrig här uttala orden ’tom’ 

eller ’intet’, han skulle helt enkelt uttrycka vad som är och vad han uppfattar. Men vad som är och vad 

man uppfattar, det är närvaron av en sak eller av en annan, aldrig frånvaron av vad det än månde vara. 

Det finns icke frånvaro utom för en varelse mäktig minne och väntan.” (SU 259). Visserligen kan man 

inte utifrån Bergsons filosofi tänka sig en varelse utan minne då han erkänner t o m materian en viss 

grad varaktighet. Kanske kan vi istället sätta som postulat att erfarenheten alltid är positiv, men 

samtidigt genom minnets skapande av virtualitet, brist, projektion etc alltid innefattar en erfarenhet av 

frånvaro. Vad Bergson ifrågasätter är inte frånvaron i sig (minns hans försvar av det förflutnas 

frånvarande existens), utan snarare intet som utgångspunkt för varat. ”[Den historiska] Metafysikens 

förakt för all verklighet som fortvarar kommer just av att den aldrig når till varat på annan väg än 

genom ’intet’” (SU 254). Bergson gör själv ett retoriskt experiment att återgå till något slags 

grundläggande intet genom att försöka släcka sitt eget medvetande – men när han inte tänker på något 

finns det alltid ett medvetande kvar som noterar att han inte tänker på något. För ett medvetande finns 

inte intet. En negation lägger alltid till något till ett omdöme. ”Bordet är inte vitt” talar om för oss att 

vi har letat efter något och funnit något annat. Först därefter kan vi tänka oss ett ”icke-vitt”. Intet finns 

för den som blickar bakåt – som sitter på sista vagnen på ett tåg och ser allt det som redan är förbi. 

Endast då framträder det närvarande som en brist på något annat. 

4.1e Materia är den lägsta graden av varaktighet

Nu har vi gjort klart att varaktighetens förändring bär sig själv och endast är positiv. Är då 

varaktigheten själv den enda substansen och bergsonismen en monism? Nej detta är en knepig fråga 

vilken kan belysa problemet med erfarenheten och varaktigheternas möte om vi förmår följa dess tråd. 
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Naturligt är då att som ingång i detta problem börja i materian, vilken är den instabila (på ett positivt 

sätt!) punkten mellan dualism och monism hos Bergson.

Materians tid verkar ge både dess förflutna, nu och framtid i ett slag. Bergson talar ofta 

om detta på olika sätt. Här följer några exempel: ”Det närvarande innehåller intet mer än det förflutna, 

och det man finner i verkan förefanns redan i orsaken” (SU 19);”Om materien inte erinrar sig det 

förflutna, beror det på att den upprepar det förflutna oupphörligt, det beror på att den, underkastad 

nödvändigheten, avvecklar en följd av moment, som vart och ett är likvärdigt med det föregående och 

kan härledas därur: dess förflutna är alltså i verkligheten givet i dess närvarande.” (MM 200). Dessa 

påståenden är problematiska. Till att börja skulle det inte röra sig om en verklig upprepning då

upprepning kräver en succession, men en varaktighet vilken inte förmår bevara sitt förflutna är endast 

en juxtaposition (enbart rum). Därtill visar Heisenbergs osäkerhetsprincip att även vetenskapen ger 

materian en viss grad av varaktighet eftersom den aldrig når ner till den absolut repetitiva karaktär vi 

tar för givet. Även vid vetenskapens mätning av materiens rörelse infogas ett visst mått av varaktighet.

Denna teori kan enkelt åskådliggöras: materia står i förbindelse med all annan materia genom 

kausaliteten, men i och med att avvikelser (friheten/minnet) existerar i denna förbindelse bryts 

kausaliteten och därmed är allt inte givet. Sista meningen i Materia och minne lyder: ”själen lånar av 

materien de iakttagelser ur vilka den suger sin näring och lämnar den tillbaka åt materien i form av 

rörelser, som den givit sin frihets prägel” (MM 225) och temat utvecklas i Den skapande 

utvecklingen: ”Inte ens materien uppgår fullständigt i rummet, eftersom allt påverkar allt, och därför 

inte är helt fristående” (SU 193). De mest basala naturvetenskapliga processer stannar upp i och med 

vår medverkan. Bergsons eget exempel är hans otåliga väntan på att sockret ska lösa sig i glaset, så att 

han kan dricka sitt sockervatten.

”Vill jag laga mig ett glas sockervatten, hjälper det inte, jag måste vänta till sockret 

smält. Detta lilla faktum är rikt på goda lärdomar. Ty den tid jag måste vänta är inte 

längre den matematiska tiden, som lika väl skulle kunna tillämpas utmed hela den 

materiella världens historia även om den plötsligt utvecklade ut sig i rummet. Den 

sammanfaller med min otålighet d v s med en viss del av min egen varaktighet, som 

inte kan förlängas eller dras ihop efter behag. Det rör sig inte blott om en tanke, det 

uppleves, det är inte ett förhållande, det är något absolut.” (SU 15)

Vårt möte med materian är på så sätt aldrig helt utsträckt, eller utan varaktighet. I det perspektivet blir 

det också lätt att se att materian aldrig existerar på en sådan nivå. Vetenskapens isolerade system är 

endast tankekonstruktioner, eftersom de är skapade av det som bryter dess regelbundenhet – vår tanke. 

Vad vetenskapen vill fånga är egentligen en fallande rörelse – materiens tendens att förfalla till en total 

utsträckthet, fri från sammanhang och sammanhängande. ”Medvetandet är till sitt väsen fritt. Det är 

friheten själv, men det förmår inte genomströmma materien utan att stödja sig på den, utan att anpassa 

sig efter den. Denna anpassning är vad man kallar intellektualitet” (SU 248) – och en utvecklad form 
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av denna anpassning är vetenskapen. Dess motsatta stigande rörelse är medvetandets (livets) oförtretna 

kontraktion av sitt förflutna till något nytt. Vetenskapens blick på materien ser endast tidlös närvaro. 

Dess tid är endast rum, endast olika nu radade på varandra i form av punkter på en linje, och mellan 

punkterna är det svart. ”Den värld, på vilken matematikerna opererar, är en värld som dör och återföds 

i varje ögonblick…” (SU 26). När vi tänker vetenskapligt, när vi försöker fånga nuet genom att om 

och om säga ’Nu’, så tänker vi därför som mest materiellt. Vad vi med denna handling försöker göra 

är att skilja nuet från dess historia och därmed eliminera det skapande hos tiden. Det utskurna nuet är 

endast extensivt, det äger ingen förmåga att genom ansamlandet av det förflutna överskrida sig själv i 

något radikalt nytt – varför det inte ska förväxlas med aktualiteten. ”Den varaktighet , i vilken vi 

betraktar oss själva som handlande och från vilket det är nyttigt att vi betraktar oss, är en varaktighet 

vars element går isär och uppradar sig efter varandra; men den varaktighet i vilken vi handlar är en 

varaktighet vari våra tillstånd smälter in i varandra, och det är i detta som vi genom ett kraftgrepp 

måste i tanken försätta oss i det enastående undantagsfall då vi spekulerar över handlingens inre väsen 

d v s över frihetens teori.” (MM 165). När man så vill införa vetenskapens perspektiv på livet kan vi 

jämföra det med att derivera en kurva. En kurva består inte av ett oändligt antal räta linjer och lika lite 

består vår värld av en oändlig mängd sammanfogade ögonblicks-världar (SU 34). Likaså är materian 

inte endast kvantitet för som vi såg i första kapitlet är ”kvantiteten alltid kvalitet i det ögonblick den 

uppstår: man skulle kunna säga att den utgör kvalitetens yttersta gränsfall” (IM 101).

Materians motstånd

Så långt ter sig skillnaden mellan materia och medvetande krympa till endast en 

regulativ idé. Vi måste dock ta hänsyn till en annan aspekt av materien: dess utsträckthet.

”Om livet i sin beröring med materien är jämförligt med en stöt eller ett språng, är det 

betraktat i sig en omätlighet av virtualitet, tusen och åter tusen tendenser som inkräkta 

på varandra, men som för övrigt inte bli ’tusen och åter tusen’ förrän de väl gått isär, d 

v s blivit rumsliga. Det är beröringen med materien som bestämmer denna upplösning. 

Materien uppdelar effektivt det som blott var virtuell mångfald, och i denna mening är 

individbildningen delvis materiens verk, delvis också verkan av vad livet bär i sig. På 

samma sätt kan man säga om en poetisk känsla som tar sig uttryck i särskilda strofer, i 

särskilda versrader, i särskilda ord, att den inrymde i sig denna mångfald av individuella 

element, men att det ändå är språkets materialitet som skapar den.” (SU 238)

Materien är ett motstånd som lockar oss till ansträngning, för att göra drömmen konkret och en del av 

världen. För Jean Hyppolite är denna aspekt av Bergsons filosofi en av de viktigaste. Minnet äger inte 

verklig mångfald, utan endast virtuell sådan. Verklig mångfald framträder genom den rumsliga 

juxtapositionen, vad som kan kallas det materiella. Jean Hyppolite tydliggör detta på följande vis i sin 

essä Various aspects of memory in Bergson från 1949 (i engelsk översättning i Lawlors The challenge 
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of bergsonism): ”The difference between the existence of the objects of the world and the complete 

existence of our past is based, therefore, on the fact that, on the one hand, our discovery of the world 

goes from the part to the whole (since our perception disposes of space exactly in proportion to how 

our action disposes of time), while our past, which is self-knowledge, is initially given only as an 

undivided totality” (Lawlor – The challenge of bergsonism 124). Minnet som kreativ kraft övervinner 

materiens repetitiva karaktär. Hyppolite själv har utgått främst från ett stycke ur 

föredraget ”Medvetande och liv” från 1912 i essä-samlingen Själslig kraft: 

”En åt sig själv överlämnad tanke företer en inveckling av element, om vilka man inte 

kan avgöra, ifall de är få eller många – de bildar ett obrutet helt och i varje kontinuum 

råder virrvarr. För att tanken ska bli klar måste den uppdelas i ord … Sålunda särskiljer, 

uppdelar, utreder materien i individualiteter och slutligen i personligheter tendenser, 

som dittills befunnit sig i ett virrvarr i livets ursprungliga ström. Men dessutom eggar 

materien till ansträngning och möjliggör strävan. Tanken som enbart tanke, det 

konstverk som ännu befinner sig på ingivelsens stadium, en dikt som blott är en dröm 

vållar så till vida ingen möda: det som kräver ansträngning är det materiella 

förverkligandet av dikten i ord, av den konstnärliga ingivelsen i en staty eller en 

målning. Detta kraftgrepp är påkostande, men det är lika värdefullt, ja ännu värdefullare 

än det verk i vilket det utmynnar, emedan vi tack vare det bragt ut ur oss själva mer än 

där fanns, vi har lyft oss uppöver oss själva. (SU 175-176)

Det är materialiseringen av tanken i ord eller konst etc, som kräver ansträngning. ”När vi befinner oss 

vid varaktighetens källa så befinner vi oss också i tingens hjärta, därför att dessa är den motsträvighet 

som gör att vi alls förväntar oss någonting”, skriver Merleau-Ponty (Merleau-Ponty - Lovtal till 

filosofin 191). Att övervinna denna motsträvighet kräver att man tar fram mer ur sig själv än vad som 

fanns från början. Bergson fortsätter: ”Men detta kraftgrepp skulle aldrig ha kommit till stånd utan 

materien, som på grund av det motstånd den bjuder och den egendomliga medgörlighet den kan drivas 

till på samma gång spelar rollen av hinder, verktyg och eggelse” (SU 176). Vi måste nu hejda oss ett 

ögonblick och minnas att materian endast skiljer sig i intensitet från medvetandet. Därför kan vi inte se 

på tankens materialisering som en transcendent utan istället immanent rörelse. Trots det innebär

materialiseringen ett skridande ut ur den egna varaktigheten, för att bli del av något annat. Minnet kan 

inte resa sig ur sig själv och bli något annat utan materiens splittrande av dess virtuella totalitet i en 

utsträckt mångfald. På så sätt har jag blivit mer av att materialisera den känsla jag hade i ord (därför att 

det är ett skapande), men samtidigt har denna känsla lämnat mig och genom orden blivit värld. Detta 

är ännu ett exempel på det aktuellas betydelse hos Bergson. Som Merleau-Ponty säger är materian, d v 

s det aktuella, det som gör att vi överhuvudtaget förväntar oss någonting, och det beror på att materian 

är varaktigheternas mötesplats. Materian är platsen för varaktigheternas överskridande av sig själva 

genom mötet med varandra.
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4.1.f  Varaktigheten delar sig, men är aldrig uppdelad

Materian visar olika sidor av bergsonismen, en dubbeltydighet av immanens och transcendens, monism 

och dualism. När jag nu fördjupar denna diskussion för det oss till själva erfarenhetens dubbelhet. 

Bergson själv väljer oftast att beskriva detta vacklande mellan enhet och mångfald som ett bevis på 

språkets omöjlighet att fånga intuitionen:

”[En sann] empirism har inte som metod att sammanställa generella begrepp som 

exempelvis enhet och mångfald, utan den föreställning vilken den leder oss fram är 

tvärtom unik och enkel. Men när den väl har bildats inser man lätt varför den låter sig 

infogas i sådana ramar som enhet, mångfald etc, som alla är mycket större än den själv. 

Den sålunda definierade filosofin består alltså inte i att välja mellan begrepp och att ta 

parti för en viss skola utan i att söka en unik intuition från vilken man lätt glider över 

från det ena till det andra därför att man har ställt sig ovanför de olika skolorna.” (IM 79-

80)

Senare åskådliggör han detta: ”Jag skulle aldrig kunna föreställa mig hur vitt och svart blandas med 

varandra om jag inte tidigare hade sett den grå färgen, men så snart jag har sett något grått förstår jag 

utan vidare att man kan se det från två aspekter, som vitt och som svart.” (IM 112). Grunden till 

svårigheten att bestämma Bergsons filosofi som dualistisk eller monistisk ligger i frågan om vi ska se 

olika företeelser som exempel på samma sak, eller om de är helt väsensskilda – är varaktigheten en eller 

flera? ”Man måste kort sagt, anta två slags mångfald, två möjliga betydelser av ordet ’skilja på’, två 

uppfattningar, den ena kvalitativ och andra kvantitativ, av skillnaden mellan detsamma, och det andra.” 

(TFV 92). Skillnaden mellan skillnaderna ligger i varaktigheten. Ju större omfång av sammandraget 

minne och perception desto långsammare rytm, i riktning mot evigheten; ju mer uttunnad, d v s ju mer 

materiell varaktigheten är desto snabbare är dess rytm – i riktning mot den totala utsträcktheten. Det 

materiella är ett flöde utan spänning, som börjar om för varje ögonblick – d v s en puls vilken aldrig 

orkar samla sig och bli ny. Detta är kvantitet. Kvantiteten är kvaliteten utan spänning, utan minne, utan 

medvetande.

”Men om varje konkret perception, hur kort man än antar den, redan är en syntes som 

minnet utför av en oändlighet ’rena perceptioner’ som följer på varandra, måste man då 

inte anta att de sinnliga egenskapernas heterogenitet beror på deras kontraktion i vårt 

minne och de objektiva förändringarnas relativa homogenitet på deras naturliga 

avslappning? Och skulle inte då mellanrummet mellan kvantitet och kvalitet kunna 

minskas genom att man tar spänningen med i betraktande, liksom avståndet mellan 

rumligheten och det rumlösa genom betraktelser över utsträckningen?” (MM 161). 
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Bergson för samman kvalitet och kvantitet utan att misstänkliggöra skillnadernas realitet. Arten av 

skillnad mellan riktningarna beror därför på hur de möter varandra, såsom olika uttryck av detsamma –

d v s pekande mot det gemensamma (det aktuella)– eller tvärtom som uttryck för det gemensammas 

grundläggande splittring (det virtuella). Som Milic Čapek uttrycker det: ”Durational process in virtue 

of its dynamic nature is a continuous act of splitting up into two subsequent moments, but it never is 

split up” (Čapek - Bergson and modern physics 150). Varaktigheten delar alltid upp sig, men är aldrig 

uppdelad. Det förflutna och det närvarande är aldrig en eller två – de är förenande och separerande. 

Det enda som existerar är olika förändrings-linjer - ”Hver bevisshetstilstand innefattar selv et uendelig 

antall andre varighetstilstander slik at hver enkelt tilstand blir å betrakte som en fortetning av andre 

bevissthetstilstanden” (Kolstad - Bergsons filosofi: betydning og aktualitet 202)” – och deras 

förhållande: ”In terms of movement, there is only ever integration and differentiation, only ever 

movement towards and away from unity, and never static, consummated unities (for the unities are 

themselves of uniting or disuniting tendencies, that is, meta-movements).” (Mullarkey – ”Forget the 

virtual”, Continental Philosophy Review 485). Bergson visar detta rent konkret och empiriskt i essän 

Det erinrade nuet och det falska igenkännandet med slutsatsen att ”antingen lämnar det närvarande 

intet spår kvar i minnet, eller också fördubblar det sig i varje ögonblick vid själva sitt utsprång i två 

symmetriska strålar, av vilka den ena faller tillbaka på det förflutna medan den andra strömmar över 

mot framtiden” (SU 91). Anledningen till att Bergson vacklar mellan dualism och monism är således 

att varaktigheten själv är en process av enande och splittring. Vad betyder det?

4.1.g Samtidighet – bortom den enskilda varaktigheten

Låt mig nu sammanfatta och förtydliga denna mängd av riktningar och rörelser: Varaktigheten är en 

rörelse där en specifik förflutenhet står i ständig förändring genom att något nytt läggs till (i mötet med 

andra varaktigheter). Inom den enskilda varaktigheten existerar flertalet rörelser: den ackumulerande 

förflutenheten, den framåtblickande skapande rörelsen samt spänningen mellan dessa två. Denna 

spänning har två riktningar eller tendenser: mot ett större eller mindre omfång varaktighet/tid 

(långsammare eller snabbare rytm). ”All verklighet är tendens om vi kan enas om att låta ordet tendens 

beteckna en ständigt pågående ändring av riktningen” (IM 96). Utöver detta rör sig varaktigheterna i 

förhållande till varandra (i ett gemensamt framåtskridande) – detta kan vi kalla samtidighet45. 

Samtidighet (la simultanéité) är hos Bergson främst ett uttryck för spatialiseringen av tiden. Men det 

finns även en annan samtidighet - en samtidslighet mellan olika varaktigheter. Denna samtidighet ska 

inte förstås som ett tillfälligt möte mellan skilda ting, utan snarare som förutsättningen för dessa 

varaktigheter. En ny betydelse av denna redan citerade passage hos Merleau-Ponty kan uttydas:

                                                
45 Naturligtvis finns det ytterligare rörelser: Intelligensens snitt av tiden, bilden som det utsträckta mötet mellan 
minne och perception etc – dessa är dock i huvudsak deriverade av de redan nämnda rörelserna.
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”Det välkända bergsonska sammanfallandet betyder alltså knappast att filosofen skulle 

tappa bort sig eller smälta in i varandet. Snarare borde man säga att han upplever sig 

som överskriden av det. Han behöver inte stiga ut ur sig själv för att nå tingen själva: de 

ansätter eller hemsöker honom i hans inre. Ty ett jag som är varaktighet kan blott fatta 

ett annat varande i form av en annan varaktighet.” (Merleau-Ponty - Lovtal till filosofin

191)

Själv uttrycker Bergson det på följande sätt:

”Strängt taget kan det tänkas att det inte finns någon annan [varaktighet] än vår 

egen, liksom det kan tänkas att det inte finns någon annan färg i världen än 

exempelvis orange. Men ett färgmedvetande som på det inre planet är samstämt 

med orange skulle inte betrakta denna färg utifrån, utan istället känna sig inklämt 

mellan det röda och det gula och kanske rentav bakom den senare färgen ana ett 

helt spektrum i vilket det samband som finns mellan det röda och det gula 

förlängs helt naturligt.” (IM 95f)

Varje varaktighet innesluter en oändlighet andra varaktigheter, men pekar samtidigt uppåt, mot sitt 

deltagande i större varaktigheter. Subjektet tycks då på samma sätt som intelligensen endast vara en 

metod för ”livet att göra sig yttre för sig” (SU 150). Men det innesluter även möjligheten till 

återförening: ”Intuition, then, signifies first of all consciousness, but immediate consciousness, a 

vision which is scarcely distinguishable from the object seen, a knowledge which is contact and even 

coincidence” (CM 35-36). Genom erfarenheten förinnerligas och förytterligas varaktigheten.

4.2 Bergsonismen bortom Bergson

Jag har nu visat hur den förmedlade indelningen i subjekt och objekt kan avvecklas och bytas ut mot 

ett tidsligt perspektiv bestående av varaktighet i olika former. Subjektet är genom perceptionen en del 

av tinget och tinget som avskild entitet formas eller kanske till och med skapas av perceptionen. Dessa 

beskrivs därför bäst som separata varaktigheter vilka konstitueras av sitt möte, och detta möte är vad 

vi kallar erfarenheten. Om vi tittar på de begrepp vi tidigare har diskuterat kan vi se att de hela tiden 

går att föra tillbaka till mötet mellan varaktigheter: Bilden är ett möte mellan varaktigheter, minnet är 

en del av detta mötes process, lyssnandet och intuitionen är detta möte medvetandegjort. Ett sådant 

möte är naturligtvis inte endast ett korsande av varandras väg utan ett gemensamt fortskridande, ett 

sammanlänkande av rytmer. 

Vad som fattas är att Bergson själv aldrig till fullo drar dessa slutsatser – han ser inte att 

han gjort sig av med såväl subjekt som objekt. Han har möjliggjort en position som han själv inte 
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vågar ta (eller kanske inte ens är medveten om?). Framförallt är det tron på subjektet som han inte 

verkar vara villig att överge. Han vill gärna ge subjektet en autonomi och stabilitet genom att förankra 

det i dess förflutna, och till och med i det rena minnet. Alltför ofta beskriver Bergson endast 

medvetandets väg genom materian likt en plog genom snön. Där försvagar han även radikaliteten i sin 

egen förändringsfilosofi, och dess förankring i det aktuella. Vad som saknas är helt enkelt en positiv 

beskrivning av vår nyvunna position. Först när vi byter ut dikotomin mellan (ett subjektivt) minne och 

(en objektiv) materia till ett möte mellan olika varaktigheter kan vi lyfta blicken bortom den erfarande 

individen. Just i avveckling av individen som fundament för erfarenheten har vi ett spår från Bergson 

som går att följa. En verklig definition av individen är omöjlig att skapa, eftersom allt levande endast 

är strävanden, på väg bortom sig själv (SU 19). För Bergson innebär pendlingen mellan individualitet 

och generalitet samtidigt omöjligheten av att ringa in varaktigheten som enhet eller mångfald. 

Tendenser åt det ena eller andra hållet existerar sida vid sida. Minnet möjliggör världens frånvaro från 

sig själv och därmed dess medvetande om sig själv. Detta medvetande kan dock misstolka sig själv 

och se sig som ett slutet system, av endast distans, intelligens, minne eller idealitet. Enda möjligheten 

för världen att se sig själv är att stråla ut i en sådan tillfällig konstruktion, en marginell individ. Ett 

problem skapas då man sedan utgår från denna individ för att förklara världen. Världen måste istället 

förklaras utifrån sitt skeende – erfarenheten, vilken är såväl det individuellas som mångfaldens källa. 

Men eftersom Bergson hela tiden i någon mån lutar sig mot subjektet då han diskuterar erfarenheten, 

måste vi för att göra en direkt beskrivning av den rena erfarenheten söka oss vidare, eller snarare 

tillbaka till uppsatsens början, till Nishida och hans landsman Nishitani. Vi gör därmed ett försök att 

lysa upp bergsonismens oupplysta terränger.
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5 AVSLUTNING - Polyrytmik

5.1 Nishida, Nishitani och den rena erfarenheten

”When one sees a flower, the self has become the flower” – Kitaro Nishida (IG 77)

För att skapa ett nytt begreppsligt centrum i Bergsons filosofi vilket – till skillnad från minne, intuition 

och även varaktighet – helt och hållet tar sin utgångspunkt i ett aktuellt skeende bortom subjekt och 

objekt kommer jag nu diskutera Kitaro Nishidas begrepp ’pure experience’ (hädanefter ren erfarenhet) 

och Keiji Nishitanis förståelse av detsamma. Därför kommer jag att använda begreppet som en ren 

förlängning av Bergsons eget erfarenhets-begrepp och inte sammanlänka det med Nishidas eller 

Nishitanis övriga filosofi46. Det kan tyckas att detta avsnitt inte mer än bekräftar den position jag 

utarbetat hittills, men dess betydelse ligger inte i själva innehållet utan i formen – d v s i den 

förskjutning det gör av Bergsons filosofi vilket även innebär densammas alterering. Från en 

utgångspunkt i ett mångt och mycket individuellt agerande subjekt till en fokusering på erfarenheten 

som process och skapande av tid och rum (såväl som skillnad och identitet).

Den rena erfarenheten som den metafysiska processen av enande och splittring genom skapande

                                                
46

Dessa två är några av portalfigurerna inom Kyoto-skolan, vilken uppkom i Meiji-periodens slutskede och stod 
för den första distinkt japanska filosofin. Den var förankrad i den intellektuella tradition som utgår från antikens 
Athen men dess mylla var lika mycket buddhismens filosofiska arvegods. Kitaro Nishida (1870-1945) var dess 
(vid tillfället därom omedvetne) grundare och efterföljdes av framförallt Hajime Tanabe (1885-1962) och Keiji 
Nishitani (1900-1990). Nishidas filosofiska grundproblem kan sägas vara frågan: ”how to reconcile the intuitive, 
non-reflective consciousness cultivated in the east with the logical, reflective consciousness cultivated in western 
philosophy” (Heisig – Philosophers of nothingness 30).

Bergsons och Nishidas filosofier skiljer sig åt på många punkter, men trots det kan man utan 
tvekan påstå att de båda tänkarna verkade på en gemensam arena, nämligen från en utgångspunkt i den 
omedelbara erfarenheten. Filosofihistoriskt knuts de samman genom amerikanen William James, vilken 
beundrade och korresponderade med Bergson och vilken utövade ett stort inflytande på Nishida i inledningen av
dennes karriär (så till den grad att det för denna uppsats så centrala begreppet ”ren erfarenhet” hämtades från 
James bok Essays in radical empiricism). Keiji Nishitani är emellertid i stort sett den enda att uppmärksamma 
likheterna mellan de två filosoferna. I sin genomgång av filosofihistorien i boken Kitaro Nishida ser han den 
traditionella empirismen som en falsk intellektuell syn på erfarenheten, vilken endast Bergson och Nishida har 
lyckats nå bakom. Så i en annan text, ”Bergsons varaktighets-begrepp” (I Nishida Kitaro ”Bergson’s concept of 
duration”), vilken såvitt jag vet endast finns tillgänglig på japanska, skriver han att Bergson undergrävde denna 
dogmatism och nådde den sanna erfarenheten, vilken han kallade ”ren varaktighet” (Nishitani 81/82). Nishitani 
refererar även till en text som heter ”Bergsons filosofiska metodologi” (I Nishida Kitaro ”Bergson’s 
philosophical methodology”), vari han jämför Bergsons beskrivning av intuitionen i Introduktion till metafysiken 
med Nishidas rena erfarenhet (”…seeing something by becoming that thing. Grasping the absolute state of a 
thing by trying to become the thing itself” [Nishitani 91]). Detta inflytande av Bergson är dock svårt att tolka hur 
stort det egentligen var. De essäer Nishitani nämner har jag inte funnit nämnda i den övriga sekundärlitteraturen, 
och överhuvudtaget omtalas Nishidas Bergson-läsning inte särskilt ingående. Jag har letat efter sekundärlitteratur 
som berör detta ämne, och även hört av mig till ledande Nishida-forskare, utan att i stort sett finna något av 
värde. Dock kan det ganska säkert sägas att om Bergson utövade något inflytande på Nishida så var det under 
denna tidiga fas.
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För att kunna diskutera den rena erfarenheten hos Nishida gäller det att ta ett steg ut från hans egen 

filosofi för att inte snärja in sig i dess svårhanterliga terminologi och struktur47. I detta sammanhang är 

därför Keiji Nishitanis bok Kitaro Nishida till stor hjälp. Nishitani är den som arbetat hårdast med att 

belysa den rena erfarenheten – till den grad att han ger den en tydligare beskrivning än Nishida själv. 

Nishitani ser tre varianter av ren erfarenhet i Inquiry into the Good: 1) det som skapar enhet åt 

systemets helhet, 2) den kompletta enhetens grundform samt 3) fröet till denna grundform (Nishitani -

Nishida Kitaro 94).  Den rena erfarenheten är både början, mål samt process. ”In essence ... 

contradiction and unity are one and the same thing viewed from different angles; because there is unity 

there is contradiction, and because there is contradiction there is unity…. As one, it is many; and as 

many, one” (IG  66) – vi kan notera likheten med Bergson: ”enhet och mångfald är olika vägar nerför 

intuitionens bergstopp” (IM 80). Då föreställningen eller omdömet bryter den rena erfarenhetens enhet, 

tjänar detta i själva verket som början på en ny enhet. Medvetandet är därför såväl uppbrottet av en 

enhet som rörelsen mot en ny enhet, och detta enande är inget annat än själva enheten. När Nishida 

talar om medvetande menar han alltså inte specifikt tankar eller föreställningar, utan snarare 

möjligheten till självreflektion/automodulering – vilket sammanfaller med min syn på minnets 

förhållande till materian/omvärlden. Uppbrottet från ett system – motsatsen till enhet – är alltså i själva 

verket födelsen till ett nytt system och en ny enhet48. “Conflict is an indispensable aspect of unity, for 

it is through conflict that we advance to an even greater unity” (IG 75). Jag återkommer ännu en gång 

till Mullarkeys beskrivning av rörelsen hos Bergson, eftersom den visar sig även vara en utmärkt 

definition av detsamma hos Nishida, och kan tjäna som en bro mellan de båda: “In terms of movement, 

there is only ever integration and differentiation, only ever movement towards and away from unity, 

and never static, consummated unities (for the unities are themselves of uniting or disuniting 

tendencies, that is, meta-movements)” (Mullarkey – “Forget the virtual”, Continental Philosophy 

Review 485). Detta är vad Nishida menar med att ständigt referera till “själv” – antingen som “självet” 

eller “själv-genererande/modulering/tillräcklig”. ”Själv” hos Nishida är helt enkelt en 

förändringsprocess av enande och splittring, vare sig det är hos subjektet eller i den absoluta tomheten. 

Bilden börjar klarna över vad Nishida menar med sitt problematiska enhetsbegrepp. Enhet betyder här 

egentligen immanens. Förvånansvärt nog nämner knappt varken Nishitani eller Nishida ordet. 

Nishitani säger dock: ”At bottom, it always harbors an infinite unity; its development is a constant 

moving from one infinite unity to another.” (Nishitani – Nishida Kitaro 104), vilket jag tyder som en 

                                                
47 Nishida skiljer heller inte tydligt på den rena erfarenhetens olika implikationer. Om vart annat betonar han att 
det inte går att träda ur den rena erfarenheten och att det gäller att rensa bort tankekonstruktioner för att 
överhuvudtaget nå den rena erfarenheten! Han sammanblandar helt enkelt ämnets metafysiska innehåll med dess 
epistemologiska. Han beskriver den rena erfarenheten både tydligt som en epistemologisk metod – förmågan att 
nå bortom dessa distinktioner (motsvaras av Bergsons intuition) – samt som en metafysisk princip – ”vi kan inte 
lämna den rena erfarenheten” (hos Bergson varaktigheten). Det är främst som metafysiker som Nishida har något 
att lära oss. Att Nishida kallar erfarenheten för ’ren’ syftar därför på dess epistemologiska implikationer; som 
föremålet för en sann empirism / intuition.
48 Detta stämmer även väl överens med Bergsons individ-tanke från Den skapande utvecklingen som jag tidigare 
har nämnt, där individen alltid både är på väg att skapas och att försvinna ( SU 19)
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altererande immanens, eller immanent alterering49. Skillnaden är en del av enandet – subjektets 

självständighet och isolering är en del av världens enande. Det varaktigheternas möte inom 

erfarenheten som jag tidigare beskrivit, är således lika mycket en splittring av en enhet. Den rena 

erfarenheten är en immanent process av enande och differentiering, närvaro och frånvaro – kort sagt 

det erfarenhetsfält bortom det mänskliga som Marrati sökte i sin kommentar och som varit mitt mål i 

denna uppsats. Nishida och Nishitani ger oss en ny bild av bergsonismen där enande och 

differentiering, såväl som minne och skapande är två sidor av samma blad – och detta blad är 

erfarenheten. Erfarenhetens enande och differentiering skapar världens (varaktigheternas) enhet och 

varaktighetens individualitet.

Den rena erfarenheten hos Bergson

Vi kan sammanfatta den rena erfarenheten hos Nishida med dessa punkter:

- den föregår uppdelningen i subjekt och objekt

- den är självmodulerande som enhet/enande/konflikt

Hos Bergson skulle detta betyda: 

- erfarenheten bestämmer varaktigheten/varaktigheterna

- erfarenheten skapar såväl varaktigheternas enhet som skillnad

Konsekvensen av detta är att varaktigheten inte når bortom den rena erfarenheten! Men med det 

menar jag inte att den rena erfarenheten i sin tur når bortom varaktigheten. Varaktigheten och den rena 

erfarenheten sätter snarare två olika fokus på samma sak. Erfarenheten ger splittrandet och enandet av 

varaktigheter, medan varaktigheten ger samspelet mellan det förflutna och nuet – båda emfaserar 

skapandet av det nya. Som jag nämnde i inledningen låg det som jag kallade handlingens mörker i 

fokus när detta projekt initierades. Under arbetets gång har detta tema i stort sett försvunnit ur 

blickfånget, men nu vid uppsatsens ände är det möjligt att göra en återkoppling. Den mystiska blindhet 

bortom det reflektiva medvetandet som jag då sökte finner en lösning i en position föregående 

subjektet, i en erfarenhet där betydelsen av erfarande inte betyder något som erfar, utan ett 

kontinuerligt skapande eller födande av detta något ur erfarenheten själv. Nishida är inne på samma 

spår: ”That which is the very nucleus of a unity cannot be explained; thus, it is blind.” (IG 29). Med 

detta vill jag återigen understryka det aktuellas betydelse. För en skapandets filosofi är det virtuella av 

intresse, men för själva skapandet finns det inget annat än aktualitet.

Följden är därmed ett alternativt perspektiv på bergsonismen i förhållande till t ex 

Deleuze minnes-betonande läsning men även Bergson själv. Det förflutna bevaras men eftersom det 

ständigt är aktualiserat i någon form så undergår även det förändring inom ett större erfarenhetsfält. 

Devisen Allt bevaras; allt förändras gäller ännu, men detta sker inte inom en viss varaktighet utan i ett 

                                                
49 Henri Gouhier visar bergsonismens dubbelhet i frågan om identitet och alteritet: ’because duration is memory, 
i am not other; because it is creation, i am not the same.’ (Mullarkey 144).



56

kontinuerligt interagerande mellan varaktigheter i form av enande och splittring, eller vad som lika 

gärna kan kallas en immanent självförändringsprocess, i Nishidas mening. Detta fanns egentligen dolt 

redan i Materia och minne där subjekt och objekt så att säga träs isär genom minnets uppkomst. Där 

syns det tydligt att erfarenheten är en symbios av frånvaron och närvaron hos en mångfald 

varaktigheter. Efter denna upptäckt är det hos Bergson alltid frågan om enande och splittring när det 

gäller (den rena) erfarenheten. Genom Nishida har vi därför förskjutit fokus hos Bergson från den 

individuella spänningen mellan då och nu – den enskilda varaktigheten – till en mångfald rytmer av 

varaktighet. Till detta har jag betonat denna pluralitets skapande framskridande, vilket är det verkliga 

mysteriet bakom varaktigheten. Utifrån erfarenheten är den skapande principen det allra mest 

självklara men samtidigt det allra mest gåtfulla.

5.2 Slutsats

Sammanfattning

Vi började i Bergsons version av en fenomenologi, här förmedlat genom begreppet ’bild’ som en 

beskrivning av erfarenheten före uppdelningen i idealism och realism. Bildens främsta kännetecken är 

alltså dess janus-ansikte av idealitet och realitet. Denna dubbelhet beror på att medvetandet 

fundamentalt är tidsligt och att det ideala och reala därför är egenskaper hos och mellan varaktigheter. 

I kontrast mot Bergson påstår jag dock att dessa enskilda varaktigheter inte vilar på ett fullständigt 

autonomt förflutet. Då subjektet bestäms av sitt förflutna, men detta förflutna alltid i någon mån är 

aktualiserat, bestäms subjektet i slutändan inte av något annat än det gemensamma, d v s erfarenheten. 

Genom att intuitionen förmår följa tinget i dess förändring, blir det tydligt att även tinget främst bärs 

upp i sin individualitet av dess möte med andra varaktigheter. Erfarenheten är då inte längre uppdelad i 

ett subjekt och objekt, utan beskrivs bättre som ett skeende mellan varaktigheter. Varaktigheternas 

rörelser är en växelverkan av enande och splittring, en instabil legering av dualism och monism där 

samtidigheten slutligen bekräftar att varaktigheterna bestäms av sitt möte. Denna instabilitet är dock 

främst en filosofisk instabilitet, eller rättare sagt metodens inneboende instabilitet, som endast är en 

översättning av metafysikens rörelse eller förändring. För att befästa denna position krävdes dock ett 

applicerande av Nishidas radikala erfarenhetsbegrepp på Bergsons filosofi. Därmed framstår 

erfarenheten och varaktigheten som ett tidsligt nät av enande och splittring, individualitet och 

universalitet – en mångfald interagerande rytmer.

En framkallning av Bergsons erfarenhetsbegrepp

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att presentera ett erfarenhetsbegrepp där erfarenheten 

föregår uppdelningen i subjekt och objekt. Läsningen av Bergson utifrån en dylik inriktning framstår i 

efterhand även som ett förtydligande av dennes uppfattning av erfarenheten som sådan. Trots att 

erfarenheten står i centrum hos Bergson klargör han aldrig dess betydelse. Det närmaste han kommer 

ett tydliggörande är det han i Materia och minne kallar ”erfarenhetens vändning”, där han söker efter 

erfarenheten vid dess källa, och till och med dristar sig till att påstå att den befinner sig bortom det 
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mänskliga. Detta var också min utgångspunkt hos Bergson, vari jag såg potentialen hos honom att 

svara på Nishidas gåta om den rena erfarenheten. Men därutöver har Bergson inte klarlagt erfarenheten: 

på vilket sätt är den supra-mänsklig? Vad ger det för konsekvenser för erfarenheten att perceptionen 

sker i tinget? Att intuitionen tränger in i tinget? Erfarenhetsbegreppet hos Bergson kan därför närmast 

beskrivas som oförlöst. Visserligen kan det poängteras att allt Bergson skriver rör erfarenheten, men 

bristen på förtydligande skapar möjligheter till missförstånd. Jag har försökt belysa konsekvenserna av 

Bergsons filosofi för hans uppfattning av erfarenheten, och samtidigt ifrågasätta andra centra i hans 

filosofi vilka jag inte anser vara koherenta med dess övergripande riktning, men som likväl fått en stor 

betydelse för den samtida bergsonismen. Då Bergsons erfarenhetsbegrepp så katalyseras genom 

Nishida och Nishitani, framstår den rena erfarenheten inte bara tydligare utan också som ett nytt fokus 

hos bergsonismen, ett moment där förhållandet mellan individ och värld möter förhållandet mellan det 

förflutna och nuet.

Erfarenhetens rörelse = varaktigheternas polyrytmik

Erfarenheten är alltid en symbios av olika varaktigheter, d v s de synkroniseras mot varandra i 

erfarenhetens möte. Varje varaktighet har sin egen rytm, sitt eget förhållande mellan förflutenhet och 

skapande fortskridande. Rytm betyder ‘flöde’ på grekiska, men dess flödande kontinuitet är lika 

mycket en diskontinuitet – det som Bergson kallar heterogen kontinuitet. En rytm kan endast uppfattas 

i sin odelbara varaktighet, d v s vi måste bevara dess historia för att förstå skeendet i nuet – såsom 

denna definition visar: ”Rhythm involves patterns of duration that are phenomenally present” (London, 

Hearing in Time: Psychological Aspects of Musical Meter, Oxford University Press, USA 2004). Den 

enskilda rytmen hos en varaktighet är dock bara en del av den polyrytmik som den övergripande, rena

erfarenheten är. Frågan om förhållandet mellan det förflutna och nuet har i denna text mestadels ställts 

utifrån den individuella varaktighetens struktur, men genom perceptionen (som del av tinget) i Materia 

och minne, intuitionen (som inträngande i tinget) i Introduktion till metafysiken och framförallt den 

rena erfarenheten (som föregående varje uppdelning i skilda individer) i Inquiry into the Good ser vi 

att erfarenheten i grunden är en polyrytmik d v s en samverkande mångfald rytmer vars gemensamma 

nu rymmer deras individuella förflutna. Enandet och splittringen av varaktigheter genom den rena 

erfarenheten är det polyrytmiska skeendet själv. Nishida skrev: “For some time now I had it in my 

mind to try and explain all of reality in terms of pure experience… Along the way, I came to think that 

it is not that there is an individual that has an experience but that there is an experience that has the 

individual, that experience is more basic than any distinction individuals bring to it.” (Heisig –

Philosophers of nothingness 44) och mitt förtydligande lyder: Erfarenheten är en polyrytmik vilken 

föregår och möjliggör varje uppdelning i, och enande av, individer och vars princip heter skapande. 

Du erfar inte erfarenheten, det är erfarenheten som erfar dig.
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