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Abstract 
 
What are the basic thoughts formulated in the Heraclitean fragments? A cosmology, a philosophy of nature, the 

idea that all can be reduced to a single substance? There is always a risk that Heraclitus is fitted into a thought 

pattern he doesn’t belong to, if we – from our present horizon – focus on continuity in an attempt to frame his 

thinking as part of an overall progress, running from the so-called pre-Socratics to Aristotle, in the history of 

philosophy. If we picture the dawn of Western civilization as an early development of scientific thinking, built 

on a gradual and continuous growth of knowledge, we will easily go astray as we try to discover the Greek 

origins of philosophy. Assuming, for example, that the readings of Heraclitus as a natural philosopher have come 

to a dead end, can we approach the fragments from a different angle? 

        The aim of this paper is not to give a systematized reading of all the remaining fragments of Heraclitus, but 

neither to necessarily contradict the various interpretations that emphasise how these shattered remains reflect a 

coherent philosophy. The focal point is the role of the sun in the fragments, but every chapter presents different 

perspectives, thematically possible to connect to (Diels-Kranz) Fragm 94: “The sun will not transgress his 

measures. If he does, The Furies, ministers of Justice (Dikê), will find him out.” (transl. C.H. Kahn)  This is the 

centre of the text, the hub that thematically will intertwine the Heraclitean sun with philosophical questions of 

measure, necessity, law, violence and destiny. 

        It is argued that a tragic structure is discernable in Fragm 94, a structure distinguished and displayed as 

three oscillating layers: myth, tragedy and philosophy. The archaeological approach shows remains of an archaic 

(Homeric) heritage, a mythological framework crucial for the expression of a tragic experience. The 

mytopoetical background of the fragment indicates a series of tragic markers – helios, metra, furies etc. – a layer 

revealing possible resemblances to early Greek tragedy. The third layer shows how this experience, from a 

philosophical perspective, in the first phase of philosophy, before the consolidation of philosophical concepts, is 

staged as the tragic harmony we find in Heraclitus Fragm 94. 
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Inledning 
 

Vad återstår av Herakleitos idag? Med vilken röst når han oss? Någon gång efter den 

sextionionde Olympiaden sägs han ha deponerat sin bok i Artemis tempel. Verket 

problematiseras redan under antik tid och är nu sedan länge endast bevarat i brottstycken. Det 

är i denna fragmentariska form, inflätat i olika kontexter hos en rad kommentatorer över en 

lång tidsperiod, som det heraklitiska fragmentet har gett upphov till en nästan oöverstiglig 

filologisk problematik.1 Samtidigt, i en historisk tillbakablick, framstår dessa skärvor som en 

aldrig sinande källa till filosofisk inspiration. Att läsa Herakleitos innebär i princip att relatera 

till hela filosofihistorien, en filosofihistoria som på olika sätt inkorporerat (alla) bevarade 

fragment av den dunkle (ho skoteinos) från Efesos.2 Varje ansats till dechiffrering kan framstå 

som att treva i en svagt upplyst labyrint, vindlande gångar där varje steg är en prövning, men 

det är snarare den filosofiska rikedom vi möter i de bevarade fragmenten som genom historien 

uppmanat till fortsatt begrundande. I denna dunkla trakt av fragmentariska kvarlämningar tar 

sökandet efter den heraklitiska solen sin början. 

         Herakleitos Fragm 94 – Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερβήσεται µέτρα· εἰ δὲ µή, Ἐρινύες µιν 

Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν. – lyder i svensk språkdräkt: ”Ty solen [Helios] skall inte 

överskrida [hyperbêsetai] måtten [metra]. Om så sker skall Erinyerna, Dikes rättstjänare, 

                                                
1 Martin Heidegger: ”Die Zitate samt den Fundstellen überliefern uns das Wesentliche gerade nicht: die alles 
gliedernde und maßgebende Einheit des inneren Baues der Schrift Heraklits.“ “Alethia (Heraklit, Fragment 16)“, 
Vorträge und Aufsätze, Stuttgart (1954) 2004, s. 249. “Aber alles, was wir an Fragmenten von Heraklit haben, ist 
nicht das Ganze, ist nicht der ganze Heraklit.” Heraklit (1970), Gesamtausgabe (Band 15), Seminare, Frankfurt 
a. M. 1986, s. 33. Jfr. “Logos (Heraklit, Fragment 50)“, Vorträge und Aufsätze, s. 200 & 221, om tänkandets 
gåtfullhet, det dunkla som en förutsättning för en högre ljusning, om möjligheten att se “das Rätsel als Rätsel“. 
 
2 I en känd passage skriver Hegel att det inte finns något av Herakleitos han inte arbetat in i sin Logik: ”… es 
kein Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen habe.” Vorlesungen über die Geschichte der 
Philosophie, red. Hoffmeister (1940), band 1, s. 328. Redan under antiken betraktades Herakleitos som gåtfull – 
en obskyr figur med smak för aforistik, för det paradoxala, och hans bok refererades som svårbegriplig. Sokrates 
sägs ha tillgripit bilden av en Delisk dykare – kända för att dyka djupt och att kunna stanna länge under vatten – 
som en förutsättning för att nå till dess botten. Se W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy (vol. 1), 
Cambridge (1962), s. 410f. En vanlig läsning av fragment 93 var att Herakleitos här själv beskrev eller 
kommenterade denna säregna stil: ”Den herre, vars orakel är i Delfi, varken talar eller döljer, men ger tecken.” 
G. S. Kirk kommenterar: ”Probably Heraclitus intended by this kind of parallel to justify his own oracular and 
obscure style.” G. S. Kirk & J. E. Raven, The Presocratic Philosophers, s. 212. För en utläggning av detta 
fragment och andra paradoxala satser, se U. Hölscher, ”Paradox, simile and gnomic utterance in Heraclitus”, i 
The Pre-Socratics, ed. A. P. D. Mourelatos, s. 229-238. Friedrich Nietzsche vänder på perspektivet: ”Men ingen 
har förmodligen skrivit klarare och mer självlysande, förvisso mycket kortfattat och därmed dunkelt för 
snabbläsaren.” Filosofin under grekernas tragiska tidsålder, i Samlade skrifter I, sv. övers. Martin Tegen, 
Stockholm/Stehag 2000, s. 147. Jfr Heidegger: “Heraklit heißt ‚Der Dunkle’. Aber er ist der Lichte.“ ”Aletheia 
(Heraklit, Fragment 16)”, s. 250. 
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finna henne.”3 Vilken är den sol som kan tänkas genomlysa detta enigmatiska påstående? Vad 

gestaltas i denna förtätade bild? Vilken erfarenhet speglar den dramaturgiska ansatsen? Vilket 

är detta ”mått” som inte får överskridas? 

        I det följande argumenteras för hur fragmentet kan skiktas i tre steg: en arkaisk nivå, 

förankrad i solens mytologiska tradering i det antika Grekland; en tragisk nivå, som centrerar 

en gemensam erfarenhet med tidig grekisk tragedi; och en filosofisk nivå, som öppnar upp ett 

register mot något tidigare okänt, och i denna ansats, som skiljer ut det heraklitiska fragmentet 

från möjligheten att oproblematiskt inrangeras i en grekisk samtid, kompliceras samtidigt 

relationen till den efterföljande traditionen av västerländskt tänkande. Dessa tre nivåer är inte 

statiska, utan rör sig genom varandra i en kontinuerlig oscillation. Att frilägga endast en nivå 

– myt, tragedi eller filosofi – reducerar inte bara komplexiteten i hur fragmentet är 

konstruerat, utan även det tänkande som kommer till uttryck i Fragm 94. I korthet är 

ambitionen att visa fram hur den mytologiska bakgrunden utgör en fond för de tragiska 

markörer – Helios, hyperbêsetai, metra, Erinnyerna, Dike – som i sin tur genererar ett 

filosofiskt register av frågeställningar som inte verkar kunna besvaras inom den arkaiska ram 

de är ställda. Denna utgångspunkt, att avläsa fragmentet som en dynamisk strukturering i tre 

nivåer, genererar i varje kapitel en återkommande cirkelrörelse där myt, tragedi och filosofi 

flätas samman, en rörelse genom texten som (i stället för en linjär utveckling av dessa tre 

instanser) syftar till att successivt utvidga läsningen i koncentriska cirklar.4  

        Efter några inledande anmärkningar kring olika läsarter, och den tolkningsproblematik 

som de bevarade fragmenten gett upphov till, ges en kortfattad översikt av hur receptionen 

valt att avläsa den heraklitiska solen. För att i viss mån frigöra sig från tidigare 

tolkningsförslag följs denna diskussion upp med ett avsnitt som presenterar en möjlig 

strukturering av Fragm 94. I det första kapitlet görs sedan ett försök att via en solär arkeologi 

ringa in den heraklitiska solen – en skiktning av arkaiska, tragiska och filosofiska solar som i 

viss mån skingrar den dunkelhet som tycks omgärda den sol som genomlyser fragmentet. Det 

arkeologiska greppet frilägger gemensamma skikt i antikens solära arkitektur och lyfter fram 

det mytologiska arv ur vilket den antika solen är sprungen. Genom denna solära fond 

                                                
3 Citerat ur Herakleitos fragment, i översättning av Håkan Rehnberg och Hans Ruin med kommentar av Hans 
Ruin, Lund 1997. Alla översättningar, om inte annat anges, är hämtade ur denna utgåva och hänvisas 
fortsättningsvis endast till via Diels-Kranz numrering av fragmenten. Fragmentet återfinns i denna version hos 
Plutarchos (Om exilen) som skriver cirka 500 år efter Herakleitos. Trots detta är han en av de tidigaste och 
viktigaste källorna och exempelvis Charles H. Kahn menar att Plutarchos i en avskrift fortfarande hade tillgång 
till Herakleitos bok. Se kommentaren i Herakleitos fragment. 
 
4 I varje sådan cirkelrörelse har textens fotnoter en viktig funktion. I stället för att enbart innehålla referenser 
fungerar de ofta som fönster, möjliga öppningar, olika sätt att utveckla den specifika problematik som diskuteras. 
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diskuteras i kapitel två möjliga läsningar av en första filosofisk sol. Framförallt hur den 

heraklitiska solen kan relateras till den tragiska erfarenhetens förankring i måttet (metra), hur 

det grekiska kosmos harmoniseras i en tvingande balans, och hur överskridandet 

(hyperbêsetai) av detta mått är relaterat till hybris – ett övervåld som i ett mytologiskt 

grundackord regleras av Dike och hennes rättstjänarinnor Erinnyerna. Tredje kapitlet tar sin 

utgångspunkt i den gudomliga lagen, en lag förankrad i våld och rättvisa, och hur även denna 

ordning speglas i måttet, i en universell balans av öde och nödvändighet. I det avslutande 

kapitlet följer vi i en mer övergripande rörelse hur mytologi, tragedi och filosofi flätas 

samman genom myten om Faethon, vilket samtidigt öppnar upp för en diskussion kring 

förnuftets våldsamma ursprung i en västerländsk solnedgång. 

 

* * * 

         

Solen har i antik grekisk litteratur en central ställning. Från den arkaiska solen hos Homeros 

som ”hör och iakttar allting” (Il.III:277),5 till den tragiska sol som hos Euripides låter 

sanktionera sin ättlings flykt: ”Från fiendernas anfall skyddar mig drakvagnen, som jag 

[Medea] fick av Helios.”6 Först hos Platon kom filosofins begrepp att konsolideras och 

därmed solens centrala ställning i en filosofisk-metaforisk bemärkelse. Denna heliotropiska 

geografi kan sedan följas genom hela den västerländska metafysiken – en ljusmetafysik som 

löper från Platon och Aristoteles, via Hegel till Nietzsche.7  

        Platons sol är alla tropers fader, metaforikens solära centrum, ”avkomman till det goda 

självt” (Staten 507 a) och utgångspunkten för en tematisering av ljus och förnuft. I den 

aristoteliska retoriken är solen inte i behov av ytterligare troper: ”att kasta ut en flamma, som 

man säger solen gör, har inget namn.” (Poetiken 1457 b) 8 Hegels soluppgång i Orienten, 

”uppgångens rena ljusväsen” (§ 686), ”som bara går upp utan att gå ned (§ 687), är de 

”eldströmmar” (§ 686) som först kan fulländas genom historiens cirkularitet i en grekisk 

                                                
5 Iliaden, III:277, Ingvar Björkesons övers. s. 73, Stockholm (1999) 2002. Hänvisas fortsättningsvis sång/rad. 
 
6 Euripides, Medea, övers. Hjalmar Gullberg i Litteraturens klassiker, Grekisk litteratur/Dramatik, redigerad av 
Lennart Breitholtz, Stockholm (1961) 2004, s. 185. Kommande hänvisningar till Medea sker inom parentes. 
 
7 Jfr Daniel Birnbaum, ”Himlens Avgrund. Novalis, Nietzsche, Bataille”, Kris nr: 42, s. 30-37. 
 
8 För en problematisering av solens centrala position som ursprunglig trop, det unika namn kring vilket alla 
metaforer kretsar, se Jaques Derrida, ”La mythologie blanche”, Marges – de la philosophie, Paris 1972. 
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solnedgång.9 Nietzsches zenit blir det ögonblick när ”skuggorna är som kortast”, 

”mänsklighetens höjdpunkt” då Zarathustra träder fram.10  

        Solens genomgripande funktion i det västerländska tänkandet, hur den turnerats på olika 

vis från Platon och framåt – hur den kan sägas ljussätta (tömningen av) metafysikens historia 

(som den löper från Platon till Nietzsche) – är en viktig frågeställning i sig. Men vilken roll 

hade solen i filosofins grekiska gryning? Vad sker med solen mellan Homeros arkaiska 

konceptualisering och dess dubbla bestämning i Platons idévärld? I de heraklitiska fragment 

som berör solen finns en ansats att vrida sig ur en traditionell föreställningsvärld. Samtidigt 

bär denna sol på en arkaisk resonans. Sprungen ur den solära mytologi vi möter hos Homeros 

och tragöderna, kan även denna sol sägas markera en skiljelinje ljus/mörker, liv/död, men 

utöver denna mytopoetiska fond tillkommer något annat.  

        Vad sker med tänkandet i de heraklitiska fragmenten? Markerar dessa fragment ett brott 

med en arkaisk forntid? Iscensätter rentav den solära struktureringen i Fragm 94 – myt, 

tragedi, filosofi – själva klyvningen av mythos och logos? Går i så fall rudimentet till denna 

sprickbildning att avläsa som en brytning inom filosofin själv, genererad ur filosofins egen 

rörelse i dess tidigaste fas, eller är denna brytpunkt – som kom att bli en förutsättning för hur 

ursprunget till det västerländska traderats – först konstruerad vid konsolideringen av filosofins 

egna begrepp? Herakleitos sol antyder något nytt, men denna artikulation låter sig inte på 

något enkelt vis inrangeras i den följande traditionen. Den heraklitiska solen varslar inte om 

en kommande platonsk ljusmetafysik, den är inte en föraning om en heliotrop som i 

metaforisk bemärkelse sammanfaller med sanningen och det högsta goda. Det är en annan sol, 

förankrad i en tragisk erfarenhet av våld och rättvisa, lag och rörelse, mått och nödvändighet – 

en arkaisk sol hämtad ur ett tänkande som öppnar sig mot något okänt och likväl en filosofisk 

sol hämtad ur en erfarenhet som redan under klassisk tid ska gå förlorad. 

 

 

 

 

                                                
9 G.W.F Hegel, Andens fenomenologi, sv. övers. Brian Manning Delaney & Sven-Olov Wallenstein, Stockholm 
2008. Derrida skriver: ”Det är historiens upprinnelse, början till avtagandet, solnedgången, övergången till den 
västerländska subjektiviteten.” Derrida, Glas, Paris 1974, sv. övers. Horace Engdahl & Carl-Johan Malmberg, 
Kris, nr: 20/21, s. 74. ”För att bli till subjekt måste nämligen solen avta, gå ner. Subjektiviteten uppkommer 
alltid i ett ögonblick av omvandling till Västerland. Men här [i Orienten] går solen inte ner – eller också går den 
omedelbart ner, upplever inget avtagande, inget förlopp som återför den till sig själv, ingen årstid i betydelsen 
cyklisk växling, utan enbart en ren årstid i betydelsen utsående utan återkomst.” Ibid, s. 73.  
 
10 Avgudaskymning, övers. Carl-Henning Wijmark, i Nietzsche, Stockholm (1966) 1987, s. 133.  
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Ett hermeneutiskt begär 

 
Det avgörande är inte att ta sig ur cirkeln, utan att ta sig in i den på rätt sätt.11 

 

Hur kan vi idag närma oss de bevarade textfragmenten? Är de medvetet krypterade, sluter de 

sig kring sin egen inneboende ambiguitet, undandrar de sig bestämning? Talar de med en röst 

som i en mening inte är tänkt att förmedla en insikt? Är det kryptiska eller paradoxala snarare 

att hänföra till språkets gränser, något Herakleitos tillgrep för att kunna uttrycka en erfarenhet 

som inte fullt ut lät sig begreppsliggöras? 

        Varje ny ansats till tolkning och filologisk utläggning av Herakleitos fragment har 

genom receptionshistorien ofta varit belysande, men riskerar samtidigt att generera sina egna 

fallgropar. De äldsta fragmenten har tills relativt nyligen – i samband med ett gravfynd i 

närheten av Derveni – återfunnits hos Platon (i dialoger som även de är bevarade genom 

senare avskrifter), medan de yngsta är från elvahundratalet. Ur dessa källtexter har man på 

olika vis försökt bryta loss vad man ansett vara autentiska fragment, och den filologiska 

problematiken har hanterats på olika vis genom den heraklitiska receptionen.  

        En extrem hållning är det medvetna avståndstagandet från fragmentens traderingshistoria 

vi möter hos vissa moderna uttolkare.12 De kontextuella markörerna, det sammanhang 

fragmenten presenteras i, anses ofta vara korrupta tolkningar av Herakleitos, inte sällan 

infogade i syfte att främja eller förstärka individuella motiv. Denna iakttagelse äger sin 

riktighet, men det är samtidigt problematiskt att tala om genuina fragment, utskurna med 

kirurgisk precision ur en löpande text, som en objektiv uttolkare i sin tur kan bringa till ett 

helt. Det är av vikt att behålla kontakten med de ursprungliga källorna – inte minst för att 

dämpa frestelsen att skapa sin egen Herakleitos – även om det är i syfte att frigöra sig från den 

doxografiska tolkningskontexten.13 

                                                
11 Heidegger, Sein und Zeit (1927) sv. övers. Rickard Matz, Göteborg 1981, s.153. 
 
12 Som Catherine Osborne lyfter fram – i Rethinking Early Greek Philosophy. Hippolytus of Rome and the 
Presocratics, London 1987 – menar exempelvis G. S. Kirk: ”In view of these defects in the authors of the 
ancient assessment it is safer to attempt the reconstitution of Heraclitus’ thought, in the first instance, on the 
basis of the extant genuine fragments.” Kirk and Raven (1957), s. 187. J. Barnes skriver: ”We have enough of 
Heraclitus’ own words to reconstruct his thought without continual reliance on the doxography.” The Presocratic 
Philosophers, vol. 1, 1979, s. 58. Se vidare C. H. Kahn, (1979), s. 87-95. 
  
13 Heidegger: ”Einsichtige verstehen, daß Heraklit anders zu Platon, anders zu Aristoteles, anders zu einem 
christlichen Kirchenschriftsteller, anders zu Hegel, anders zu Nietzsche spricht. Bleibt man in der historischen 
Feststellung dieser vielfältigen Deutungen hängen, dann muß man sie für nur beziehungsweise richtig erklären. 
Man sieht sich durch eine solche Vielfalt von dem Schreckgespenst des Relativismus bedroht und zwar 
notwendig.” ”Aletheia”, s. 253. 
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        I nästa steg, i mötet med fragmenten, ställs uttolkaren inför en omedelbar 

tolkningsreflex. Är detta tolkningsbegär – denna vilja att se sammanhang, en kanske ofta 

omedveten ansats att återskapa ett ursprung – något oundvikligt? Receptionshistorien visar 

fram ett nästan tvingande behov att sammanfläta dessa skärvor till en helhet, till ett 

meningssammanhang som sedan länge är förlorat.14 Rör vi här vid ett hermeneutiskt 

grundvillkor för att avläsa det heraklitiska fragmentet? Om tolkningen ovillkorligen är knuten 

till en restaureringsprocess, riskerar inte den hermeneutiska cirkelrörelsen då att bli en 

circulus vitiosus, att vi successivt rör oss i en allt trängre cirkel? Genererar denna strävan efter 

sammanhang, efter hermeneutisk stabilitet, en förlåtande läsning, en magisk cirkel, där den 

egna horisonten blir avgörande, bestämmande för tolkningen? 

        Rikedomen i de bevarade fragmenten har som antytts ovan genererat en mängd 

läsningar, läsningar vars validitet inte sällan bekräftats i det valda tolkningsperspektivet. 

Risken är med andra ord att finna den Herakleitos man valt att leta efter.15 Detta 

hermeneutiska begär kan illustreras på olika vis, däremot bör det understrykas att denna 

iakttagelse inte rör sig om en kritik av den filosofiska hermeneutiken, utan syftar till att 

åskådliggöra en mer allmän tendens i receptionen av Herakleitos, men träffar kanske en viss 

hermeneutisk metod som ofta riskerar att inte göra hela texten rättvisa just för att den 

fokuserar för mycket på helhet och harmoni. 

        Visserligen är hermeneutiken som tolkningsteori – allt sedan Friedrich Schleiermacher 

(1807) sammanställde och tolkade fragmenten som en helhet – intimt förbunden med 

herakleitosreceptionen. Hans-Georg Gadamer accentuerar den hermeneutiska cirkeln som en 

förutsättning för förståelse – varje del i en text måste förstås i förhållande till den helhet som 

den är en del av, samtidigt som hela texten inte kan förstås annat än genom att vi tillägnar oss 

och förstår dess delar. I denna pendelrörelse förstår vi helheten ur det enskilda och det 

enskilda ur helheten, i ”koncentriska cirklar” utvidgas den förstådda meningens enhet, där 

delarna bestäms utifrån helheten samtidigt som de bestämmer denna helhet: ”Att alla 

                                                
14 Hans Ruin skriver i efterordet till den svenska utgåvan av Herakleitos fragment: ”Själva målet med 
verksamheten är att pussla ihop den förlorade helheten, genom en kombination av historisk och språklig kritik. 
Bortom varje ny ansats och bortom varje ny skarpsinnig filologisk iakttagelse kan man spåra denna 
grundläggande och till största delen omedvetet verkande motivation.” Herakleitos fragment, s. 262 
 
15 I förlängningen också hur man utifrån radikalt skilda tolkningspositioner har kunnat ”verifiera” sin egen 
läsning. J. Barnes skriver: ”The truth is that Heraclitus attracts exegetes as an empty jampot wasps; and each new 
wasp discerns traces of his own favourite flavour.” The Presocratic Philosophers (vol. 1), s. 57. Se vidare Hans 
Ruin: “Unity in Difference – Difference in Unity: Heraclitus and the Truth of Hermeneutics”, i Hermeneutik och 
tradition. Gadamer och den grekiska filosofin. Stockholm 2003. 
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enskildheterna stämmer samman till en helhet är hela tiden kriteriet på förståelsens riktighet. 

Uteblir sådan samstämmighet, så innebär detta förståelsens sammanbrott.”16 

        Jacques Derrida intresserade sig inte särskilt för Herakleitos fragment eller de spridda 

lämningar som finns kvar av tidig grekisk filosofi. Det var oftast de stora texterna och 

författarna, från Platon och framåt, som hamnade under hans dekonstruktiva lupp. I mötet 

med Gadamer problematiserade Derrida den hermeneutiska tolkningsoptiken. Gadamer menar 

exempelvis att vid tolkning av text måste den tolkande i någon mening förutsätta att texten är 

en ”fullkomlig meningsenhet”. Den fulla förståelsen kräver att texten inte får innehålla 

meningsbortfall eller meningslösa delar, den får inte tolkas som att den innehåller 

motsättningar. I stället ska meningen hos delarna i texten integreras till en enhetlig total 

mening. Alla delar av texten måste tolkas ”i kontexten”, samtidigt ska tolkningen av de olika 

delarna tillåtas interagera, påverka varandra. För att detta ska vara rimligt måste delarna hänga 

ihop på något vis.  

        Här finns enligt Derrida en risk att bli blind för delar som inte passar in i helheten, att 

tolkningsprocessen blir alltför förlåtande, att den genererar en bristande sensibilitet för textens 

inneboende skillnader. Han vill i stället öppna för tolkningar som inte passar in i resultatet av 

någon ”total” mening av en tolkad text och han fokuserar på delar i texten som inte passar in 

särskilt bra i helheten. En möjlig läsning av Derridas kritik är att delens mening visserligen är 

beroende av kontexten, men problemet är att Gadamer tar kontextens auktoritet för given, 

vilket innebär att man måste luta sig mot traditionen, mot en hierarki av helheter, för att ha 

tillgång till en horisont där förståelse slutligen kan ske.17 

 

 

                                                
16 ”Om förståelsens cirkel”, s. 102. En avgörande nyckel för att nå tillbaka till en ursprungligare förståelse är den 
cirkelrörelse som ligger till grund för den hermeneutiska tolkningsprocessen: ”Varje riktig tolkning måste 
avskärma sig från infallens godtycke och de omärkliga tankevanornas inskränkthet och rikta blicken på ’sakerna 
själva’ som hos filologen utgörs av meningsfulla texter, som i sin tur handlar om ’saker’. […] Ty det gäller att 
hålla blicken fast inriktad på saken genom hela den förvirring som har sin grund i uttolkaren själv och ständigt 
angriper honom på hans väg. […] Den som vill förstå en text gör alltid ett utkast. Han gör för sig själv ett utkast 
av det helas mening och han gör det så snart texten uppvisar en första mening. Men en sådan första mening visar 
sig i texten endast därför att man i läsningen av texten förväntar sig att finna en bestämd mening. […] Vad 
Heidegger beskriver på detta sätt är ingenting annat än det historiska medvetandets konkretiseringsuppgift. 
Denna fordrar att man är medveten om egna förmeningar och för-domar och att man alltid låter det historiska 
medvetandet genomtränga förståelseprocessen, så att uppfattningen av det historiskt andra och den därvid 
tillämpade användningen av historiska metoder inte läser ut ur materialet blott det som man själv inlagt i det.” 
”Om förståelsens cirkel”, Filosofin genom tiderna – Efter 1950, Stockholm 2000, s. 104ff. 
 
17 Se Dialogue & Deconstruction. The Gadamer-Derrida Encounter, ed. Diane P. Michelfelder & Richard E. 
Palmer, New York 1989. Jfr. Staffan Carlshamre, Language and Time. An Attempt to Arrest the Thought of 
Jacques Derrida, [diss.] Göteborg 1986, s. 56ff. 
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Den solära receptionen 

 
Det förefaller som om tänkandet rörde sig, eller drevs runt, i en magisk cirkel 
runt om det Samma, utan att någonsin kunna närma sig detta Samma. Men 
kanske är cirkeln en dold spiral. Och kanske har den under tiden blivit trängre.18 

 

Utöver Fragm 94 möter vi solen i Fragm 3: ”Solen har vidden av en människas fot.”; Fragm 

6: ”Solen är ny varje dag.”; och Fragm 99: ”Om inte solen fanns, vore det genom de andra 

stjärnorna natt”. I Fragm 120 – ”Gryningens och skymningens gränser är björnen och mitt 

emot björnen den lysande Zeus vaktpost.” – Fragm 100 – ”Årstider, vilka frambär allt.” – och 

Fragm 57 – ”Hesiodos är lärare för de flesta. De anser honom ha kännedom om det mesta, han 

som inte kände till dagen och natten. Ty de är ett.” – sker inte en explicit artikulation av solen, 

men dessa fragment är av stor vikt för en vidare förståelse av de heraklitiska solfragmenten. 

        I receptionen av Herakleitos har solen ofta knutits som trop till en kosmologisk struktur, 

en struktur i vilken den blir analog med elden. I en kosmisk strukturering av de bevarade 

skärvorna centreras ordningen – måttet i universum, den lagbundenhet vi möter i det grekiska 

kosmos – och blicken lyfts mot astronomiska fenomen, mot stjärnkonstellationer och solens 

gång över himlavalvet.19 Denna iakttagelse är viktig, men har också i stor utsträckning varit 

bestämmande för hur den heraklitiska solen traderats.20  

        Fragm 94 hänvisar till det mått (metra) solen på dess väg över himlavalvet inte får 

överskrida (hyperbêsetai). Det nödvändiga i att förhålla sig till det angivna måttet (metra) 

aktualiseras även i Fragm 120: ”Gryningens och skymningens [hesperas] gränser [termata] är 

                                                
18 Heidegger, ”Om varafrågan”, (1956), sv. övers. Daniel Birnbaum & Sven-Olov Wallenstein, Lund 1993, s. 72. 
 
19 I ett av de senaste bidragen till forskningen kring Herakleitos skriver Roman Dilcher: ”The analogy of 
microcosm and macrocosm emerges as the basic pattern. Man and cosmos, soul and fire form the focal points. 
Both sides are conceived as an interplay between life and death.” Studies in Heraclitus [diss.], Spudasmata Band 
56, Zürich 1995, s. 9. Denna iakttagelse är viktig och hos Charles H. Kahn läser vi (i The art and thought of 
Heraclitus): ”Although not himself a physikos or natural philosopher proper, his own system can only be 
understood as a response to the world view of the Milesian physicists.” (s. 19) Kahn skriver vidare: ”I believe 
that Diels was right in locating the central insight of Heraclitus in this identity of structure between the inner, 
personal world of the psyche and the larger natural order of the universe.” (s. 21) Denna tanke om en analogi 
mellan ett mikro- och makrokosmos hos Herakleitos är med andra ord inte ny, men har haft ett begränsat 
utrymme i herakleitosreceptionen – en reception som för övrigt inte är omfattande idag. 
 
20 Denna reception är givetvis inte homogen, och kan inte heller underordnas olika traditionsbestämningar som 
analytisk eller kontinental, men trots allt är utgångspunkten ofta gemensam vid diskussionen av Herakleitos 
solfragment. Fragm 3, 6, 94 och 120, som på olika vis tematiserar solen, har i den anglosachsiska receptionen 
(även om inte heller den är enhetlig) i huvudsak genererat en naturvetenskaplig läsning. Talande är redan titeln 
på Kirks bok: The Cosmic Fragments. I inledningen till vad han kallar ”Group 9”, i vilken de fyra första 
fragmenten sammanfaller med de ovan angivna, läser vi: ”The fragments of this group deal with astronomical 
phenomena and their laws. The first four all concern the sun: frr. 6 and 3 consist of apparently naïve assertions 
about it, fr. 94 emphasizes its regularity, and fr. 120 also, if it is not merely an enumeration of the four main 
directions, stresses the same point.” G. S. Kirk, The Cosmic Fragments, s. 263.  



 12 

björnen [arktos] och mitt emot björnen den lysande Zeus vaktpost.”21 Utöver solens (relativa) 

upp- och nedgång kan vi utifrån dessa två fragment läsa in en rörelse från sommar- till 

vintersolstånd (tropé), en årlig bana som sker inom strikta gränser (termata), och i 

förlängningen vikten av att förhålla sig till det angivna måttet (metra). Vilket är detta ”mått” 

som solen måste förhålla sig till? Reglerar det alla tänkbara avvikelser?22 Vad har det med 

rättvisa att göra? G. S. Kirk gör följande accentuering i läsningen av Fragm 94:  
 

Heraclitus in this fragment is simply stressing this accepted element of regularity in the sun’s behaviour: 
the sun has metra to which he adheres. So also, we shall discover, all things in the natural world have 
metra (perhaps not of precisely the same kind in every case) …if these measures were abandoned then the 
world as we know it could not continue to exist. 23  

 

Charles H. Kahn tänker sig vidare att de mått som inte får överskridas bör vara den synliga 

väg solen följer över himlen, den bana som varieras i förhållande till säsong, hur solens 

uppgång i öst och nedgång i väst rör sig från sommar- till vintersolstånd (tropê) och tillbaka 

igen: 
 

The measures of the sun are ultimately the measures of the solar year. The imaginary situation of the 
sun’s overstepping these measures might be realized by a deviation from its course on any given day. But 
the more dramatic, and humanly more meaningful transgression would be for the sun to continue, in the 
winter, to rise later and farther to the south, and finally fail to rise altogether.24  

  
Kahn påpekar att rädslan för att solen helt ska försvinna då dagarna blir kortare, mycket 

riktigt hade en betydande roll i det arkaiska Greklands religiösa föreställningsvärld, vilket han 

knyter till frågan om vad solens mått har med rättvisa att göra. Den kosmiska garanten mot 

denna primitiva rädsla – för att solen inte ska gå upp på vintern eller ned på sommaren – är 

Dike, rättvisan personifierad, vars bundsförvanter Erinnyerna utkräver hämnd på den som 

lämnar sitt mått (metra). Angående denna mytologiska resonans skriver M. Marcovich:  
 

Thus Heraclitus is here (as in many other fragments) only quoting a traditionally accepted truth as an 
illustration, with the intention of proving and imposing a new doctrine of his own: this time that of the 
necessity of preservation of the fire-measures for the existence of this world-order.25  

 

                                                
21 ἠοῦς καὶ ἑσπέρας τέρµατα ἡ ἄρκτος καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὖρος αἰθρίου Διός. B120 nämner in explicit 
solen, men detta fragment (som återfinns i Strabos Geografi) är på olika vis möjligt att fläta samman med B94. 
 
22 Jfr Marcovich (1967), s. 275f. Guthrie (1962), s. 465. Robinson, Heraclitus Fragments, Toronto 1987, s, 144. 
 
23 Kirk, The Cosmic Fragments, s. 287f. 
 
24 The art and thought of Heraclitus, s. 160.  
 
25  Marcovich, Heraclitus, Editio Maior, Merida 1967, s. 276. 
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Det är återigen måttet som är det centrala. Detta mått vill man ofta i sin tur förankra i elden 

och dess förvandlingar och, som i Marcovich fall, även underordna elden denna princip:  
 

Inasmuch as it is engaged in the world-processes (both in the regular meteorological phenomena and in 
things severally) fire has to obey the principle of constant measures. This principle appears as more 
operative and convincing than fire itself, having the necessity of a supreme natural law. 26  

 

Marcovich syftar med ”the necessity of a supreme natural law” på Herakleitos referens till 

Dike i Fragm 94. Roman Dilcher kan sägas summera receptionen när han bland annat läser 

samman Herakleitos Fragm 6 – ”Solen är ny varje dag”27 – med Fragm 94:  
 

The sun herself is new every day, kindled and extinguished in set measures like the cosmic fire which she 
embodies in the most manifest form. She will always run her determined course, day after day from rising 
to setting, from solstice to solstice in her annual oscillations, thus creating the periodical alternation of 
day and night, winter and summer. The cosmos moves in eternity in this natural rhythm.28  

 

Solen som den synliga representanten av den kosmiska elden, dess högsta manifestation, är en 

vanlig iakttagelse, men innebär det att solen och elden är samma sak, att solen är elden, eller 

rör det sig om en annan sorts analogistruktur? 

        I vårt synliga universum avtecknar sig solen som en enorm himlakropp på firmamentet, 

men varför hävdar då Herakleitos i Fragm 3 att den har ”vidden av en människas fot”? Om vi 

ligger ned kan vi utan problem täcka solen genom att lyfta en fot, och detta trots dess 

överväldigande storlek, men här artikuleras även en annan strukturell analogi – i förhållande 

till världsalltet är solen väldigt liten, har endast ”vidden av en människas fot”, och trots detta: 

”Om inte solen fanns vore det natt”.29 Som Hermann Fränkel visat är det även möjligt att 

avläsa fragmentet genom Fragm 45: ”Själens gränser upptäcker du inte, om du så färdas varje 

väg. Så djup logos har den.” Själen är lika obegränsad som logos, solen däremot, trots sin 

påfallande storlek, är begränsad, och kan inte som himlakropp jämföras med logos, den har 

                                                
26 Ibid., s. 259. Marcovich knyter exempelvis samman Fragm 94 med eld, mått och förändring i vad han kallar 
grupp 13 (Fragm 30, 94, 31, 90, 65, 84ab, 67): ”The fragments of this Group deals with three basic principles of 
Heraclitus’ Physics: Fire, Measures and Change.” Ibid. 
 
27 [ἥλιος] νέος ἐφ᾽ ἡµέρηι ἐστίν. I en diskussion kring solen och dess (motsägelsefulla) egenskaper lyfter 
Aristoteles (Meteorologin) fram B6 som ett citat av Herakleitos.   
 
28 Dilcher, Studies in Heraclitus, s. 65f. 
 
29 Liksom B94 återfinns B99 hos Plutarchos och ovan citeras den kortare version en del uttolkare har hävdat vara 
den genuina varianten. Fragm 3 tillskriver Diels Aëtius (som i sin tur kommenterar Aristoteles lärjunge 
Theofrastos i Grekisk doxografi), och man har menat att endast ”vidden av en människas fot” är Herakleitos 
egna ord, men att sammanhanget möjliggör rekonstruktionen. 
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sitt mått (Fragm 94) och den ”är ny varje dag.” (Fragm 6) Samma fot som kan täcka solen kan 

däremot aldrig, hur långt den än vandrar, nå själens gränser.30  

        Vad innebär det att solen i Fragm 6 ”är ny varje dag”? Kanske är det rimligt att länka 

fragmentet till den heraklitiska tanken om förändring, men (kopplat till Fragm 94) en 

förändring som måste ske inom strikta ramar eller med andra ord hålla sig till sitt mått 

(metra); men är måttet – solen är ny varje dag – nödvändigtvis en fysikalisk utsaga?31 

Motsatsställningen ljus/mörker kan avläsas som en enhetlig rörelse, en tvingande polaritet, en 

logisk struktur som i Fragm 99: ”Om inte solen fanns vore det genom de andra stjärnorna 

natt”. Genom solen finns natten. De andra stjärnorna synliggör solens struktur, men solen 

släcker de andra stjärnorna med det ljus som driver undan natten. Solen i Fragm 6 (i relation 

till Fragm 94) måste hålla sig till sitt mått, vilket, som vi tidigare såg Dilcher göra, möjligen 

kan länkas till Fragm 30: ”Och denna ordning, densamma för alla, skapades inte av gud, inte 

av människa, utan den var alltid, är och skall vara en evigt levande eld, uppflammande enligt 

mått [metra] och falnande enligt mått [metra].”  

        I Fragm 16 formuleras följande frågeställning: ”Hur gömma sig för det som aldrig går 

ner?” Sokrates, Kratylos (413 b-c), gör en iakttagelse möjlig att knyta till fragmentet:  
 

En säger nämligen att solen är det rättfärdiga, eftersom att solen är ensam om att styra de varande tingen 
genom att gå igenom dem och bränna dem [diaïonta, kaonta]. Men när jag är glad över att ha hört något 
så vackert och talar om det för en annan, då brister han i skratt och frågar mig om jag tror att det inte finns 
något rättfärdigt hos människorna när solen har gått ner. När jag envisas och ber honom säga vad det 
rättfärdiga är svarar han att det är själva elden, men det är inte så lätt att förstå. 

 

Ska vi läsa Fragm 16 som att det är elden, till skillnad från solen, som vi inte kan undkomma? 

Är elden den ytterst verkande principen, själva grunden för rörelse och förändring, det som 

skiljer ut kosmos från kaos: ”Allt skall den frambrytande elden skilja och fånga.” (Fragm 

66)32 Kan vi länka denna eld till rättvisan, till måttet, i analogi med solens gång till Dike i 

Fragm 94 – till den eviga eld vars mått (som beskrevs i Fragm 30 ovan) består i dess 

alternerande manifesteringar? Om vi utgår ifrån att den universella ordningen, det grekiska 

kosmos, har en tvingande balans i öde och nödvändighet, en ordning som både människa och 

gud måste underordna sig, en ordning som flammar upp efter mått och slocknar efter mått 

                                                
30 ”A Thought Pattern in Heraclitus”, The American Journal of Philology, Vol. 59, No. 3 (1938), s. 327f.  
 
31 Se Herakleitos fragment. I Staten (498 a) påpekar Sokrates: ”Fram emot ålderdomen slocknar ljuset för alla 
utom några få, och det slocknar effektivare än Herakleitos sol eftersom det aldrig tänds på nytt igen.” 
 
32 Fragm 66 räknas inte som autentiskt av Kirk, The Cosmic Fragments s. 351f. Guthrie översätter:”For fire, he 
says, will come and judge and convict all things”, A History of Greek Philosophy, s. 455. För en diskussion av 
äktheten, se dessa två källor och kommentaren hos Rehnberg och Ruin.  
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(liksom solen är ny varje dag), är det då elden som ytterst omspänner denna universella 

regelbundenhet i Herakleitos tänkande? 33  

        Martin Heidegger och Eugen Fink höll vintern 66-67 ett gemensamt seminarium kring 

Herakleitos. Heideggers egna läsningar, som tar sin utgångspunkt i logos och aletheia, utgör 

bakgrund till diskussionen, men det är Fink som leder samtalet med avstamp i Fragm 64: 

”Blixten styr allt”. Fink läser samman solen med blixten, elden och kriget som olika sätt att 

tänka en gemensam grund i det heraklitiska fragmentet.34 Han menar vidare att solens bana 

bestäms av måttet (metra), att solens mått bestämmer grad av tillväxt i naturen – ljus som 

bringar liv – och att måttet är förutsättningen för den solära metrik som ligger till grund för att 

mäta tid. Helios är livsalstrande, genererar ”årstider, vilka frambär allt” (Fragm 100), och är 

den rörelse över firmamentet som konstituerar vår uppfattning om tid.35 Helios är världsuret, 

en solär metrik förankrad i elden och blixten, en kontinuerlig blixt av himmelsk eld som 

alstrar ljus och frambringar årstider för allt växande och levande.  

        Helios håller sig inom sin domän, inringad av de fyra termata som utgör solens yttre 

gräns (Fragm 120), en solär cirkel sluten kring ”soligheten”. Denna gränsdragning 

kringgärdas av en nattlig avgrund (nächtlichen Abgrund), den domän som inte får 

genomlysas, det mörker som inte får ljussättas. Fink ser Helios och Zeus som de högsta 

makterna, den dagliga kraft som illuminerar allt (ta panta), men Helios jurisdiktion är sluten 

inom världens fyra hörn, de termata som är solens gränsstenar i öster, väster, norr och söder. I 

denna mening är även Helios underordnad Dike – den tvingande balans som den universella 

lagen påbjuder, att gränsen för solighetens domän inte överskrids, regleras av rättvisans 

gudinna. Om Helios skulle röra sig utanför sin domän, lämna sitt mått, sin jurisdiktion, för att 

                                                
33 Det finns en lång debatt om huruvida Herakleitos profetiska ord är att hänvisa till domedagen som en 
(åter)kommande kosmisk världsbrand (ekpyrosis). Diskuteras av Guthrie, A History of Greek Philosophy, s. 455f 
och Kirk, The Cosmic Fragments, s. 335ff. Nietzsche skriver: ”Herakleitos tror […] på en periodiskt upprepad 
världsundergång och på en annan världs ständigt förnyade framstigande efter en allt förintande världsbrand. Den 
period under vilken världen rusar mot denna världsbrand och sin upplösning i ren eld karaktäriserar han på ett 
mycket påfallande sätt som begär och behov och det fullständiga uppslukandet i elden som mättnad.” Filosofin 
under grekernas tragiska tidsålder, s. 144. ”Är inte hela världsprocessen ett straff för hybris? Mångfalden 
resultatet av ett brott? Det renas förvandling till något orent en följd av orättfärdighet?” (Ibid)  
 
34 ”Blitz, Feuer, Sonne, Krieg, λόγος und σοφόν sind verschiedene denkerische Blickbahnen auf den einen und 
selben Grund.” Heraklit (1970), Gesamtausgabe (Band 15), Seminare, Frankfurt a. M. 1986, s. 23. 
 
35 ”Im Kontext ist die Rede vom Ἥλιος, der ein anderer Name ist für das Feuer ebenso wie der Blitz. In diesem 
Fragment besteht ein Zusammenhag zwischen Ἥλιος, Licht und Zeit. Wir können uns fragen, ob nicht der Blitz 
nur ein momentanes Feuer ist im Gegensatz zum Ἥλιος, der ein Feuer von größerer Beständigkeit ist, wenn auch 
nicht immerwährend, sondern erglimmend und erlöschend. Wenn jetzt in die Stelle des Blitzes Ἥλιος im Sinne 
des lang andauernden Blitzschlages einrückt, dann gilt es mitzudenken daß dieses Feuer nicht nur erhellt, 
sondern auch die Zeiten bemißt. Ἥλιος ist die Uhr der Welt, die Weltuhr, nicht ein Instrument, das Zeiten 
anzeigt, sondern das die Horen ermöglicht, die alles bringen.“ Ibid., s. 61f. 
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i stället kryssa in i den nattliga avgrunden, ett område även vi är nekad tillgång, skulle detta 

överskridande straffas av Dikes rättstjänarinnor. Fink tänker sig att denna mörkrets domän, 

denna nattliga avgrund, sluter sig kring Helios domsrätt, ringar in den solära maktens sfär, en 

gräns ljus/mörker patrullerad av Erinnyerna.36 

        Ambitionen i det följande är inte att vara polemisk mot den ovan skisserade receptionen 

av de solära fragmenten. Tvärtom, det finns här många trådar av intresse för en läsning av den 

heraklitiska solen, men vad händer om vi dröjer kvar vid denna sol? Vad kan synliggöras i en 

läsning som inte omedelbart etablerar en analogistruktur mellan sol och eld, mellan mått och 

en (åter)kommande världsbrand? Vilka andra frågeställningar kan aktualiseras om vi dröjer 

vid den mytiska resonansen i Fragm 94, vilken tragisk struktur kan åskådliggöras utifrån det 

mytologiska ramverket, vilket tänkande kan artikuleras i denna intrikata gestaltning, i denna 

förtätade rörelse genom myt, tragedi och filosofi som fragmentet verkar iscensätta?  

 

 

Fragmentets arkitektur 
 

Anspråket att lösa gåtan ligger fjärran. Uppgiften är att få syn på gåtan. 37  
 

I det antika Grekland gjordes ingen absolut skillnad mellan myt och historia, utan denna yngre 

distinktion flöt samman i en tradition att förhålla sig till, ett sätt att med hjälp av en tradition 

förklara en annars obegriplig värld, en värld som på detta sätt kunde kallas för ett kosmos. I 

övergången från den arkaiska till den klassiska perioden finns inte heller några skarpa gränser 

för hur de litterära konstformerna ska relatera till grekernas mytologiskt infärgade historia. 

Om den filosofiska urscenen lokaliseras till denna övergång, kan då filosofins uppkomst 

beskrivas i termer av hur förnuftet bryter sig loss från en arkaisk forntid, från ett förflutet 

nedsänkt i ett mytologiskt dunkel – en rörelse från mythos till logos, ett successivt frigörande 

från en ritualiserad föreställningsvärld – eller var den mytopoetiska fonden avgörande för 

artikulationen av den särskilda erfarenhet som kom att ligga till grund för själva passagen in i 

filosofin?  

        I den grekiska tragedin, i de yttre krav som ställdes på denna konstart, hade den enskilde 

tragöden alltid grekernas mytologiska arv att förhålla sig till.38 Det mytologiska ramverket var 

                                                
36 Se särskilt sem. IV, Ibid., s. 65-83. 
 
37 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes (1977), sv. övers. Sven-Olov Wallenstein, Göteborg 2005, s. 81. 
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en förutsättning för dramats form, men myten artikulerades hos varje tragöd i syfte att säga 

något mer, något utöver den nedärvda version som traditionen tillhandahöll.39 Eftersom den 

dramaturgiska kopplingen till mythos var ett nödvändigt krav på den tragiska konstformen 

finns ingen opposition logos/mythos i det antika dramat. Det mytologiska ramverket är 

tvärtom en förutsättning för att en artikulation av logos ska kunna ske och dessa till synes 

motsatta led samverkar således med nödvändighet.40  

         Vid den tid då Herakleitos var verksam, vid filosofins arkaiska tröskel, saknas ännu en 

färdig begreppsapparat att förhålla sig till i det filosofiska uttrycket, varför exempelvis 

vardagstermer successivt kom att laddas med ett nytt innehåll.41 Även myten, i analogi med 

den mytopoetiska fond den grekiska tragedin utspelades mot, var viktig i detta tidiga skede.42 

Den gav en möjlig beskrivning av världen, förankrad i en nedärvd tradition, en arkaisk 

resonans som i sin tur kunde knytas till en filosofisk tematik. I denna övergång, som kan 

sägas utgöra filosofins själva urscen, hjälper myten till – bistår, tillhandahåller ett ramverk – 

att artikulera vad som kom att bli själva passagen in i filosofin.  

        Att frilägga ett mytiskt skikt i Fragm 94 syftar inte till att reducera Herakleitos tänkande 

till mytologi, utan snarare (i analogi med hur den grekiska tragedin är möjlig att avläsa) till att 

försöka lyfta fram det säregna, det som skiljer ut denna röst från ett arkaiskt förflutet. I en 

                                                                                                                                                   
38 Aristoteles påpekar i Poetikens nionde bok att tragedin, själva diktandet, är både en mer filosofisk och seriös 
verksamhet än historieskrivningen, eftersom den rör allt som är möjligt. (1451b) 
 
39 Denna förankring i ett arkaiskt arv hade trots allt en avgörande elasticitet, i den meningen att varje tragöd 
kunde variera innehållet i den utsträckning han själv valde, varför också sprickbildningen logos/mythos blir som 
synligast i tragedin efter sofisternas inträde på klassisk mark. Denna sprickbildning i det grekiska tänkandet, ett 
tänkande som just är knutet till dess samhällelighet, synliggörs exempelvis i Euripides tragedi Backanterna 
genom en dramaturgisk ansats som knyter den samtida rationalitetsdebatten till ett mytologiskt arv, varför 
författaren samtidigt kan frilägga den inneboende instabiliteten i dessa två led. Dramat tar sitt avstamp i denna 
konflikt, en konflikt som har sin upprinnelse i en alltför långt skriden rationalisering av en tidigare världsbild. 
 
40 Konstformen syftar inte till en frigörelse från mythos – en rörelse genererad ur ett utifrånperspektiv av logos – 
utan det är inom mythos denna rörelse sker – en rörelse där logos artikuleras i förhållande till den mytopoetiska 
fonden – mot en fond som successivt ger logos ett allt större utrymme. Först hos Euripides, som är samtida med 
Sokrates, syftar den mytologiska fonden till att lyfta fram frågor av politisk relevans för den samtida debatten. 
 
41 Jfr exempelvis Derridas introduktion av begreppet farmakon i ”Platons apotek”: ”Det kommer också att 
framgå i vilken utsträckning det här begreppets plastiska enhet, eller snarare dess ordning och den märkliga logik 
som knyter det till dess signifiant, har skingrats, maskerats, utplånats och drabbats av relativ oläslighet, inte bara 
genom översättarnas obetänksamhet eller empirism, utan framförallt genom översättandets fruktansvärda och 
oövervinneliga svårighet. Det är en grundläggande svårighet som inte så mycket har att göra med övergången 
från ett språk till ett annat, från ett filosofiskt språk till ett annat, som med traderingen från grekiska till grekiska, 
med ett icke-filosofems våldsamma övergång till ett filosofem – det kommer vi snart att se. I och med detta 
översättningsproblem har vi att göra med ingenting mindre än problemet med övergången till filosofi. ”La 
pharmacie de Platon”, i La Dissémination (1972), sv. övers. Jan Stolpe, ”Platons apotek” i Apoteket, 2007 s. 21f. 
 
42 Jfr Heidegger: ”Das Denken jedoch ist Dichten und zwar nicht nur eine Art der Dichtung im Sinne der Poesie 
und des Gesanges.” ”Der Spruch des Anaximander”, Holzwege, s. 328 (303). 
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sådan rörelse, när man utifrån denna bakgrund ringar in litterära (poetiska) kvaliteter, är det 

viktigt att uppmärksamma vad som sägs genom den mytiska erfarenheten – genom ett mytiskt 

galleri som inte kan reduceras till en poetisk maskering av ett abstrakt tänkande.43 Det 

egenartade i Herakleitos stil uttrycker en erfarenhet som inte fullt ut låter sig gripas i det 

samtida språkbruket, men i detta uttryck gestaltas ett tänkande som genom den mytiska 

erfarenheten öppnar sig mot något tidigare okänt.44 

        Herakleitos och Aischylos är samtida och det går att finna gemensamma spår av ett 

arkaiskt arv, ett arv som för dem båda genererat ett mytopoetiskt språk. Kahn gör följande 

iakttagelse: ”Heraclitus is not merely a philosopher but a poet, and one who chose to speak in 

tones of prophecy. The literary effect he aimed at may be compared to that of Aeschylus’ 

Oresteia: the solemn and dramatic unfolding of a great truth, step by step, where the sense of 

what has gone before is continually enrichened by its echo in what follows.” 45 Det verkar 

möjligt att lokalisera en jämförbarhet i språklig dramaturgi och poetiskt uttryck – särskilt i 

Aischylos notoriskt svåra körpartier noterar Kahn att vi möter ett enigmatiskt bildspråk som 

ligger nära Herakleitos – men finns det inte en mer grundläggande likhet? Om vi med 

Nietzsche betraktar Herakleitos som en filosof under grekernas tragiska tidsålder, kan vi 

avläsa tragedin och filosofin, i denna tidiga fas, som två uttryck för en på många sätt 

gemensam erfarenhet. Den mytiska erfarenheten, som för Aischylos och Herakleitos kanske 

snarare är en tragisk erfarenhet av det mytiska, möjliggör en artikulation av det tragiska. Det 

tragiska är ett tänkande som kommer till uttryck genom denna erfarenhet.46 

                                                
43 Jfr Heidegger: ”Man mach sich die Zweisprache mit dem Denkweg des Parmenides zu leicht, wenn man in 
den Worten des Denkers die mythische Erfahrung vermißt und einwendet […] Im Grunde ist das Mythische 
noch kaum bedacht, vor allem nicht in der Hinsicht, daß der µῦθος Sage ist, das Sagen aber das rufende zum-
Scheinen-Bringen.” ”Moira (Parmenides, Fragment VIII, 34-41)“, Vorträge und Aufsätze, s. 240.  
 
44 I ett försök att gripa denna erfarenhet, i stiftandet av detta heraklitiska uttryck, får även aforismen, paradoxen 
och gåtan sin framskjutna position. Hans Ruin skriver: ”Den heraklitiska stilen låter oss ana en ny sorts 
medvetenhet om förhållandet mellan tanke och språkligt uttryck, vars implikationer i vissa avseenden ännu 
återstår att utveckla. [...] Herakleitos fragment hör inte hemma i någon vedertagen form av grekisk skriftkultur. I 
den mån de tillhör en genre så är det en genre de själva instiftar.” Herakleitos fragment, s. 264. Anders Olsson 
diskuterar Herakleitos förtätade uttryck i relation till det moderna fragmentet: ”De tillhör varken litteraturen eller 
tänkandet såsom vi lärt känna dessa områden, utan en uppblandad, ’oren’ region utan klar skillnad mellan bild 
och begrepp”. Skillnadens konst. Sex kapitel om moderna fragment, Stockholm 2006, s. 52. 
 
45 Kahn, The art and thought of Heraclitus, s. 7. 
 
46 Heidegger: ”Das Denken des Parmenides und des Heraklit ist noch dichterisch, d. h. hier: philosophisch und 
nicht wissenschaftlich. Aber weil in diesem dichtenden Denken das Denken den Vorrang hat, nimmt auch das 
Denken über das Sein des Menschen seine eigene Richtung und Maße. Um dieses dichterische Denken von 
seiner ihm zugehörigen Gegenseite her genügend aufzuhellen und so sein Verständnis vorzubereiten, befragen 
wir jetzt ein denkerisches Dichten der Griechen und zwar jenes Dichten, in dem das Sein und [das Zugehörige] 
Dasein der Griechen sich eigentlich stiftete: die Tragödie.” Einführung in die Metaphysik, Tübingen (1953) 
1998, s. 110. 
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        Grekisk tragedi speglar den universella ordningen. Liksom dramat utspelas på flera plan 

– det mellanmänskliga, det gudomliga och i interaktionen mellan dessa nivåer – reflekteras 

både den enskilde individen, den samhälleliga strukturen och i en vidare bemärkelse även den 

tvingande balansering av kosmisk ordning som (i den tragiska erfarenheten) går upp i öde och 

nödvändighet. Dessa nivåer speglar i sin tur varandra och dramat syftar i stor utsträckning till 

att återställa den inbördes balansen – en balans som blivit störd i och med att en kris utlöst en 

rubbning i denna ordning (exempelvis genom den hybris som det mänskliga felsteget att 

lämna sitt mått innebär) – en rubbning som den rituella strukturen åter leder till harmoni. 

        För att kunna tala om en tragisk arkitektur i Fragm 94 behöver flera samverkande nivåer 

friläggas i konstruktionen av fragmentet. Möjligheten att skikta fram ett mytologiskt ramverk 

är en första förutsättning för att fragmentet ska kunna avläsas som en koncentrerad, förtätad 

bild av grekisk tragedi. Nästa nivå är den dramaturgiska ansatsen, att Herakleitos med 

tragedins markörer iscensätter, i en dubbel gest som pekar både bakåt och framåt, den tragiska 

erfarenhet som även låg till grund för tragödernas konstnärliga verksamhet. Om dessa två 

nivåer är möjliga att lokalisera kan fragmentet beskrivas som ett destillat av grekisk tragedi, 

men den tragiska erfarenheten sammanfaller inte med den grekiska tragedin. Grekisk tragedi 

är visserligen ett uttryck för denna erfarenhet, men denna konstform sätter inte ramarna, utgör 

inte en gräns för den grekiska erfarenheten av det tragiska. Det är i denna mening den tragiska 

struktureringen av Fragm 94 pekar vidare – utöver dessa två nivåer – mot en komplexare bild 

av det tragiska. 

        Om dessa två nivåer går att utläsa i Fragm 94, genererar i så fall den anspänning denna 

gestaltning förmedlar möjligheten att läsa in rudimentet till den grekiska erfarenhet som 

skulle komma att konsolideras i filosofins egna begrepp? Kan vi redan i detta fragment, till 

skillnad från den problematik som gestaltas i grekisk tragedi, lokalisera den brytpunkt som 

inledningsvis adresserades mellan det traderade mythos och ett förnuftsinriktat logos? Som 

redan antytts kan svårligen ett brott med en nedärvd religiös föreställningsvärld lokaliseras, ett 

brott som i sin tur kan förklara historien om det västerländska tänkandet i termer av 

oppositioner och begreppshierarkier. Kan vi i stället – i viss analogi med de förändringar som 

tragöderna över tid iscensätter i den grekiska tragedin – se filosofins inträde på klassisk mark 

som ett successivt rationaliserande av myten? Kanske är det en annan erfarenhet som gestaltas 

i denna förtätade bild av solen, i detta spänningsfält av motverkande krafter, av polära 

strävanden som med nödvändighet samverkar, som i en tvingade balans av våld och öde 

upprätthåller förutsättningarna för ett i harmoni fungerande kosmos. 
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1. 
 

Den antika solen 
 

I Homeros Iliaden (III:277) läser vi: ”Helios, lysande sol som hör och iakttar allting” i 

samband med att denne åkallas som vittne till en ed. Helios vakar över människornas 

förehavanden från sin uppgång i öst till sin nedgång i väst, han ”hör och iakttar allting”, men i 

denna dagliga rörelse över himlavalvet – och i förlängningen mellan de tropai där ”solens 

vagn brukar vända” (Od. XV:404) – placeras även gränsstenen för den grekiska värld som 

omslöts av Okeanos vågor.47 Utanför denna gräns, ramen för det antika kosmos, finns inte 

längre några givna orienteringspunkter: ”Här vet vi ingenting om mörkrets och gryningens 

vägar eller var solen, de dödligas ljus, går ned under jorden och var den stiger igen [...]. (Od. 

X:190-192)   

        Solen är i den arkaiska litteraturen gudarnas spion, en nära allierad till Zeus, och när 

Helios själv råkar ut för en oförrätt vänder han sig genast till Olympens härskare för 

vedergällning – om inte rättvisan får sin gång hotar han att flytta ned till Hades för att i stället 

lysa de döda: ”Helios, hör inte upp med att lysa eviga gudar och en förgänglig människoätt på 

den fruktbara jorden! Snart, mitt ute på vinrött hav, skall min glödande ljungeld slå deras 

snabba skepp så att det klyvs och splittras i bitar.” (Od. XII:385-388) Helios alstrar i sin bana 

livskraft, lyser upp de levandes värld med sitt gudomliga ljus. I denna rörelse sätter han 

samtidigt gränsen för ”en förgänglig människoätt”, och det är dennes palats de dödas själar 

måste passera vid randen för den kända världen: ”Över Okeanos’ ström, förbi den levkadiska 

klippan gick de och genom solgudens port (Hêlíoio pýlas) och drömmarnas rike tills de så 

slutligen nådde sitt mål, asfodelosängen där alla bortgångna bor, de dödas blodlösa skuggor.” 

(Od. XXIV:11-14) 

         Även tragedins sol stiger ur ett mytiskt förflutet. Den solära mytologin alstrar det 

tragiska ljus vi först möter hos Aischylos. Satt att övervaka människornas felsteg åkallas 

Helios som vittne för att rättvisa skall skipas: ”Bred ut [...] det nät varmed man går på 

mänskojakt, så att vår fader – icke min, men allas vår fader Sol [Helios] som skådar allt som 

sker – må se min egen moders nidingsdåd och träda fram på domens dag och vittna att rättvis 

                                                
47 ”Om morgonen far Helios, företrädd av Eos, upp ur oceanen eller ur en grotta, där han spänner för sina hästar. 
Han sjunker om aftonen ned i oceanen […] Om natten seglar Helios i en gyllene bägare på oceanens ström 
tillbaka till det ställe i öster, där han skall gå upp.” Martin P:n Nilsson, Olympen, s. 47 
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hämnd mig fört till modermord.”48 Orestien är en spiral av nedärvd blodshämnd: ”Det blod 

som en gång till marken göts, det kräver mera och mera blod, så lyder lagens oryggliga bud. 

Ty dråpet ropar högljutt på Hämnd med de förstfallna offrens ångestskri, och ofärd följer på 

ofärd.”49 Helios ljussätter denna våldsspiral då han ”skådar allt som sker” och åkallas för att 

”träda fram på domens dag” som rättvisans vittne.  

        Helios är den ytterst vakande principen, inget undgår hans blick, och är liksom i den 

homeriska dikten bärare av det livsalstrande ljuset: ”Besked därom vet ingen utom Solen, som 

uppehåller livet på vår jord.” (Ag., s. 28) Även den fjättrade Prometheus, straffad av Zeus för 

att ha stulit elden från gudarna och gett den till människorna, vänder sig upp mot 

himlarymden: ”o sol, o öga, du som allting ser – er kallar jag, er manar jag att vittna hur jag, 

en gud, av gudarna behandlas.”50 (Pr., s. 109) Titanernas gudomliga uppror tvingas tillbaka, 

in i den universella balansen, och de ges en ny funktion som är kopplad till metrik och 

stabilitet i det grekiska kosmos. Prometheus, vars straff (liksom Sisyfos) periodiseras likt en 

kosmisk klocka, beskriver sin broders lott: ”min broder Atlas öde, han som står i 

solnedgångens land och bär på skuldran den pelare som stödjer himlens valv.” (Pr., s. 111) 

        Hos Sofokles är det åter solens vakande öga som åberopas: ”Dig som den stjärnströdda 

natten föder när den går under, dig som den sedan bäddar till ro på ett läger av eld, dig, o 

Solgud, o Solgud, ber jag, förkunna för alla [...] du som brinner med bländande flamma! 

Färdas han kring på havets fält, vistas han kanske på något av fastlanden? Förtälj det du som 

ser skarpast av alla.”51 I Kung Oidipus ser vi vidare hur kören svär vid solen: ”Nej, nej, vid 

himlens främste drott, vid Solen själv!” (s. 96) Även Oidipus vänder sig till solen som en sista 

gest, då sanningen om hans släktband blivit uppenbarade, innan han sticker ut sina ögon: ”För 

sista gången ser jag dig, o sol.” (s. 121) Oidipus har genom sitt tragiska felsteg, genom att 

lämna sitt mått, rubbat den universella balansen: ”Men även om I saknen varje hänsyn för 

människornas släkte, vörden dock Solgudens eld som håller allt vid liv, och visen icke mer för 

öppen dag en sådan ohöljd styggelse som denna, en skräck för jorden och för himlens regn 

och rymdens rena ljus.” (s. 130) 52 

                                                
48 Choephoroi. r. 404. Orestien, Tolkad av Emil Zilliacus, Stockholm 1994 (1970), s. 190.  
 
49 Jfr kören i Agamemnon: ”släktstrid väckande, blodsband sprängande” (s. 12), och Klytaimestras påbud: ”det 
gjutna blodet ropar högt på hämnd” (s. 18) 
 
50 Den fjättrade Prometheus, i De Grekiska Tragedierna, Stockholm 2005, s. 109. Sidhänvisningar till grekisk 
tragedi i svensk översättning är, om inte annat anges, till denna utgåva och görs inom parentes i brödtexten. 
 
51 Trachiniai. rad 95-101. Sofokles, Kvinnorna från Trachis , s. 27f, Tolkad av Emil Zilliacus, Uppsala 1957. 
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        Först hos Euripides ska solen på ett avgörande sätt intervenera i det tragiska skådespelet. 

Liksom hos de andra tragöderna åkallas Helios som vittne: ”Himmelske Zeus, och du, 

rättfärdighetens gudinna, Dike och du klara Sol! Nu skall jag triumfera över dem som stå 

emot mig.” (Medea, s. 165) Det är dessa gudar Medea vänder sig till i den stund hon väljer att 

hämnas, men hon är samtidigt själv en ättling till Helios, samma sol som kören försöker 

beveka några rader längre fram: ”O jord, vår moder, o himmelska öga, du strålande Sol, hejda 

den rasandes svärd, hejda den blodbestänkta barnamörderskans hand! Låt, Helios, aldrig, av 

mänskohand gudablodet, din gyllene säd, spillas bort. Hejda den hänsynslösa, grip henne 

himmelska ljus, innan hon, furien lik, utkrävt sin blodiga hämnd!” (s. 182)  

        Medea är av gudomlig börd, men släktbandet sträcker sig mot öst, mot en orientalisk 

soluppgång – hon är en trollkunnig kvinna i ett främmande västerland.53 Som ett första 

hämndredskap väljer hon ut den krans av guld ”som Helios, min faders fader, skänkte åt sin 

ätt”. (s. 171) Denna brudgåva förvandlas till ”strömmen av en eld som allt förtärde” (s. 179) 

och är upptakten till Medeas blodiga sorti – en serie handlingar som sanktioneras genom 

flykten i Helios drakvagn.54  

        I Backanterna utsätts Pentheus för det gudomliga vansinnet i en dionysisk spegelreflex: 

”Vad är det här? Jag tycker att jag ser två solar, och hela Thebe, sjuportsstaden, ser jag 

dubbelt! Och du som leder mig, du liknar ju en tjur, jag tror det har växt ut två horn på huvut 

på dig. Var du ett djur förut? För visst är du en tjur?” (918-922) Här möter vi för första 

gången i grekisk litteratur en andra sol, en dubbelexponering som med farmaceutiskt våld 

                                                                                                                                                   
52 Ursprunget till den tragiska kollisionen i dramat är enligt Hegel den egyptiska gåtan, framställd av sfinxen i 
egenskap av hälften djur och hälften människa, fångad i passagen natur/kultur, som dechiffreras av Oidipus. 
Derrida skriver: ”Den egyptiska anden saknar den slöjfria genomskinlighet som kännetecknar den grekiska. Dess 
slöja framställer genom att förebåda det grekiska av-slöjandet. […] Leker Hegel då med ordet, spelar han på ett 
skadligt sätt, på egyptiskt manér, med det betecknande? När han citerar slutet på inskriptionen i Neiths tempel i 
Nedre Egypten, uttyder han den på grekisk-tyska för att där utläsa hela solens bana tills den nedsjunker i 
Västerlandet och erinrar sig sitt eget inre. Historien om denna Erinnerung är en familjehistoria. Den andliga 
solen är på en gång son och far till den synliga solen, densamma och den cirkulära omvändningen till den som, 
med ett ord, lyste upp Staten.” Glas, s. 84. Derrida fortsätter med att citera Hegel: ”Den /naturen/ …har ett inre, 
något dolt (ein Inneres, Verborgenes). Men detta sägs längre fram i inskriften: ’frukten av mitt kött är Helios’. 
Detta ännu dolda väsen utsäger alltså klarheten, solen, det klara självblivandet, den andliga solen (geistige 
Sonne) som den son (den Sohn) som skall födas av den. Denna klarhet är den som uppnås i den grekiska och den 
judiska religionen, i det ena fallet i konsten och de sköna mänskliga formerna, i det andra fallet i den objektiva 
tanken. Gåtan är löst. Enligt en underbar och betydelsediger (bedeutungsvollen) myt dödas den egyptiska sfinxen 
av en grek och gåtan får sin lösning. Dess innehåll är människan, den fria anden i besittning av 
självmedvetande.” Ibid. Se även Sven-Olov Wallenstein, ”The Silence of the Egyptian”, Kris nr. 45, (Idealitetens 
bild), för en vidare diskussion kring Oidipus, som tyngd av skuld och söndring löser sfinxens gåta. 
 
53 Jason påpekar: ”Kom först och främst ihåg: du bor i Hellas, ej längre bland barbarer; rätt och lag, ej makt och 
våld behärska nu ditt liv.” (s. 155) 
  
54 Men även andra gudar står bakom Medea: ”Ty hämnaren Zeus skall bevaka din rätt!” (s. 142) 
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”korrigerar” Pentheus syn, när Dionysos låter en annan värld framträda, en värld förnuftet 

skiljt ut som det Andra: ”Guden är med oss nu. Han vredgades förut men nu är han vår vän. 

Nu ser du som du ska.” (rad 923-924) 

        Platon kom i Staten (507 a) att karaktärisera solen som ”räntan och avkomman till det 

goda självt” (tokon te kai ekgonon autou tou agathou).55 Resonemanget återupptas med en 

retorisk fråga: ”Vems ljus är det som gör att vår syn ser och de synliga tingen blir sedda så 

bra?” (508 a) Här möter vi en första ansats till en analogistruktur i tematiseringen av sol och 

ljus. Sokrates säger: ”– Synen är inte solen, varken synen själv eller den plats där synen 

uppkommer – det vi kallar öga. [...] Men bland sinnesorganen tror jag att ögat är mest sol-likt 

(hêlioeides) [...] Solen är inte syn, men den är upphov till synen [...]” (508 b)56  

        Lika lite som vi kan se rakt in i solen utan att bländas kan vi direkt skåda det goda – en 

analogi Sokrates turnerar i den berömda grottliknelsen: ”Eldens ljus i grottan är likt solens 

kraft.” (517 b) – utan vi får nöja oss med ”räntan och avkomman”: ”Tänk dig nu, sade jag, att 

det är solen som jag menar med det godas ättling (ton tou agathou ekgonon)! Det goda har 

alstrat solen så att den står i ett analogiskt förhållande till det goda: det som det goda självt är i 

tankens värld i förhållande till tänkandet och till ting som kan tänkas, det är solen i det 

synligas värld i förhållande till synen och till föremål som kan ses.” (508 b-c) Här fullbordas 

tanken om solen som det godas världsliga avbild – en sol som i metaforisk bemärkelse 

sammanfaller med sanningen och det högsta goda. Som sinnligt föremål finns inget högre, 

samtidigt är solen också den högsta av troper. Ur denna bestämning manifesteras 

övergångarna mellan sol, ljus och förnuft. Som högsta trop pekar solen vidare mot den 

platonska idévärlden, mot det högsta ljuset, det översinnliga, i det att solen står i analogiskt 

förhållande till godhetens själva idé. Samtidigt är den platonska ljusmetafysiken ett filosofiskt 

skuggspel 57 – den platonska heliotropen en dold sol, det goda den gömda sol som lyser i 

                                                
55 Platon, Staten, sv. övers. Jan Stolpe, Stockholm 2003, hänvisas fortsättningsvis till via stefanuspaginering.  
 
56 Heidegger: ”Det svar som ’grottliknelsen’ tjänar till att åskådliggöra framläggs i en bild: solen ger i egenskap 
av ljuskälla det siktade dess synlighet. Seendet kan emellertid bara se det synliga såvida ögat är hêlioeides, 
’sollik’, vilket innebär att det har en förmåga genom tillhörigheten till solens väsensart, dvs till dess skinande. 
Ögat självt ’strålar’ och överlämnar sig till skinandet, och kan på så sätt motta och förnimma det framskinande.” 
”Platons lära om sanningen”, övers. Carl Cederberg, Att läsa Platon, Stockholm/Stehag 2007, s. 34.  
 
57 Derrida: ”Det goda (fadern, solen, kapitalet) är alltså den dolda källan, upplysande och förblindande, till logos. 
[...] Detta tillgripande av logos i rädslan för att förblindas genom ett direkt skådande av fadersansiktet, av det 
goda, av kapitalet, av ursprunget till varat i sig, av formernas form osv., detta tillgripande av logos som något 
vilket skyddar oss mot solen, skyddar oss under den och mot den – det framlägger Sokrates på ett annat ställe 
[Faidon 99d-100a], i det sinnligas eller synligas analoga ordning. [...] Logos är alltså en resurs. Man måste 
vända sig till logos, inte bara när solkällan är närvarande och riskerar att bränna ut ögonen på en om man riktar 
dem mot den; man måste också vända sig bort mot logos när solen tycks försvinna i en förmörkelse. Död, 
slocknad eller dold är den himlakroppen farligare än nånsin. ”Platons apotek”, s. 35ff.  
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relief mot de sofistiska doktrinerna, både upplysande och förblindande ljussätter den idéernas 

ursprung, men hotar samtidigt med sin egen förmörkelse.58 

         Den arkaiska solen, som hos Homeros ”hör och iakttar allting”, som sätter gränsen för 

”en förgänglig människoätt”, som i tidig grekisk tragedi kallas som rättvisans vittne för att 

träda fram på domens dag, som i den tragiska erfarenheten lyser en mytisk fond – av gräns, 

mått, hybris, öde och livsalstrande regelbundenhet – är inte den sol vi möter hos Platon. 

Platons sol verkar varsla om andra släktband, men även den platonska solen relaterar till 

måttet, ett mått vars koppling till solen har en mångtusenårig resonans i den egyptiska 

solkulten.59 Solens dagliga bana garanterar universums fortsatta existens, en skapelse som 

förnyas i varje soluppgång, ett släktdrag som kan dras från Egypten mot den homeriska och 

den tragiska solen, men även vidare mot den dolda sol som hos Platon är förutsättningen för 

allt liv, den gömda sol som lyser idéernas ursprung.60  

        Vid konsolideringen av filosofins begrepp artikuleras övergången från en yttre, vakande, 

dömande sol, till en inre, till en syn och ett förnuft som är sol-likt. Förutsättningen för den 

platonska solen, för den övergång som konstituerar västerlandets gryning, är att solen först går 

ned – att det yttre övergår i det inre, att solen (med dess egenskaper av mått, blick, rättvisa) i 

denna mening lyser inifrån – att med andra ord en yttre övervakande gudomlig instans 

övergår i en inre förnuftskontrollerad övervakare som den yttersta källan till rättvisan och 

formerna. Först när solen går ned kan den internaliseras, bli till förnuft som en andra sol, och 

det är i denna grekiska solnedgång en tidigare erfarenhet av det tragiska kom att gå förlorad. 

                                                
58 Derrida: ”Men lyste inte den platonska solen redan upp den synliga solen, och lekte inte excendensen med de 
två solarnas metafor? Var inte det goda den nödvändigtvis nattliga källan till allt ljus. Ljuset bortom ljuset. 
Ljusets hjärta är svart, som ofta påpekats.” L’écriture et la différence, «Violence et métaphysique», Paris 1967, 
citerat ur Daniel Birnbaum, ”Himlens avgrund”, Kris nr: 42, s. 37. 
 
59 Släktskap mellan den heraklitiska och den platonska solen kan sökas i det gamla Egypten. Erik Hornung 
skriver angående den Nya Solära Teologin: ”At its core is the daily course of the sun, which guarantees the 
continued existence of the cosmos.  [Fragm 94] The sun god renews his creation every morning [Fragm 6], but he 
also descends nightly into the netherworld, where his revivifying light wakes the dead to new life in the depths 
of the earth. The entire cosmos is dependent upon light and the sight of the god, but this light must be continually 
regenerated in the darkness; it must overcome dangers and hostile forces whose most powerful embodiment is 
the enormous serpent Apopis. These menacing forces are defeated, and the New Solar Theology reflects a deep 
trust in the reliability of the sun [Fragm 94, 120]. This god, whose visible cult image was the sun and whom the 
Egyptians worshiped under several names, was the creator of the other gods; he was thus the unique god of the 
gods, hidden and inscrutable in his essence, and therefore especially worshiped as Amun, whose name means 
‘Hidden One.’ The remoteness of the god is constantly stressed, though he was also immanent in his rays. 
[Fragm 120] The visible light on which all creation depended shone upon a world filled with mythic concepts, 
which Akhenaten would eliminate in their entirety.” Akhenaten and the Religion of Light, Ithaca and London 
(1999) 2001, s. 19f., mina klammrar och kursiveringar. 
 
60 ”Re (solen) är skaparguden och han alstrar genom ordens förmedling. Hans andra namn, just det namn som 
han betecknas med i Faidros, är Amon. Det egennamnets vedertagna betydelse är Den dolde. Här har vi alltså 
återigen en dold sol, far till alla ting, som låter sig representeras av talet.” Derrida, ”Platons apotek”. s. 42.  
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2. 
 

Det tragiska måttet 
 

Om Platons sol är en fullbordad eklips av tidigare solar, vilken är den första filosofiska sol vi 

möter i det grekiska tänkandet? 61 I Nietzsches kamp med platonismen vänder han sig ofta till 

tidig grekisk filosofi. Herakleitos är tänkandets gudomliga blixtnedslag: ”Lagbundenheter, 

ofelbara vissheter, rättvisans ständigt samma banor, och bakom varje överträdelse de 

lagriktande Erinnyerna, och hela världen som ett skådespel för en styrande rätt och demoniskt 

allnärvarande naturkrafter i dess tjänst. [...] där lagen och Zeus dotter Dike styr ensam [...].”62 

Raderna har en tydlig resonans av Fragm 94: ”Ty solen [Helios] skall inte överskrida 

[hyperbêsetai] måtten [metra]. Om så sker skall Erinyerna, Dikes rättstjänare, finna henne.” 

Nietzsche lägger emfas vid hur denna tidiga grekiska filosofi, som vanligtvis inrangeras som 

försokratisk, alstras under grekernas tragiska tidsålder.63 Kan vi utifrån Fragm 94 avläsa 

Herakleitos som en tragisk filosof? Fragmentet artikulerar en tragisk iakttagelse mot en 

mytopoetisk fond, den dramaturgiska ansatsen har en tragisk resonansbotten i det grekiska 

dramat, men i denna koncentrerade bild av den tragiska erfarenheten ryms samtidigt 

filosofiska frågeställningar kring solen, måttet och den hybris som hotar att rubba den 

lagbundenhet allt har att underordna sig. Dessa tre redan adresserade nivåer skiktar fragmentet 

i en yttre ram av ett arkaiskt arv, en tragisk dramaturgi som spänns upp mot denna fond och 

hur det tragiska växelspelet ljus/mörker utgör en kosmisk rörelse, en repetition, som genom en 

filosofisk komplexitet återspeglar den universella balansen.  

        Vi såg, i ansatsen till en solär arkeologi, solens centrala funktion från Homeros och 

framåt i det antika Grekland. Även Erinnyerna har en viktig roll i hur erfarenheten av det 

mytiska kom att gestaltas i den grekiska litteraturen. Tillsammans med Zeus och Helios möter 

vi dem ofta i samband med åberopandet av en ed: ”Främst är mitt vittne Zeus, den högste och 

bäste av gudar, vittnen är Helios, Gaia och hämndens gudinnor i Hades [Erinnyerna] vilka 
                                                
61 Platons ansats är upptakten till den västerländska heliocentrism som kulminerar i Nietzsches zenit. Först när 
”skuggorna är som kortast” kan tänkandet öppna sig mot något nytt, den middag som är själva möjligheten för 
att bryta sig ur denna solära geografi – den västerländska metafysikens slutgiltiga transformation: INCIPIT 
ZARATHUSTRA. Jfr Heidegger: ”Metafysikens grundgestalt åskådliggör Platon själv i den historia som 
grottliknelsen berättar. [...] Platons tänkande följer sanningens väsensförvandling, som blir till den metafysikens 
historia, vilken i Nietzsches tänkande börjat sitt obetingade fulländande.” ”Platons lära om sanningen”, s. 41f.  
 
62 Nietzsche, Filosofin under grekernas tragiska tidsålder, s. 138. 
 
63 Jfr Heidegger, ”Der Spruch des Anaximander”, s. 357 (330). 
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bestraffar hårt alla dem som svurit en mened.” (Il. XIX:258) Ofta förknippas de med brott 

inom den egna familjen, men även den av Agamemnon bortrövade Kassandra – sierskan från 

det i öster belägna Troja, som inför sin nära förestående död vänder sig till Helios, mot en 

österländsk soluppgång – åberopar dessa hämnare ur avgrunden: ”Jag ber till Solen, till den 

sol vars ljus mitt öga nu för sista gången skådar: må hämnarne, när hämndens dag är inne, 

utkräva straffet också för slavinnan”. (Ag. s. 53) Erinnyerna är länkade till rättvisan, till Dike, 

de är ett hämndens vapen som balanserar den löpande kedjan av våld och oförrätt: ”Ätten är 

kedjad vid ofärd och brott.” (Ag. s. 62) Först när denna våldsspiral kommer till ett avslut – 

”Vem rycker hämndens rot ur huset?” (ibid.) – när den universellt tvingande balansen 

återupprättas, kan Erinnyerna dra sig tillbaka in i mörkret. 

        Hur relaterar dessa mytologiska väsen till det mått som inte får överskridas? I grekernas 

religiösa föreställningsvärld (vilken exempelvis speglas i tragedin) rör det sig vanligen om 

moraliska överträdelser – ofta förankrade i en spiral av nedärvd blodshämnd – som de 

bestraffar: ”Han talade om hätska Hämndgudinnor [Erinnyerna] som födas ur en faders gjutna 

blod, en mörkrets klara skräcksyn för vårt öga. En osedd pil, ett underjordens vapen i död men 

aldrig hämnad frändes hand – vansinnets hets och dunkla nätters fasa – slår och förvirrar oss.” 

(Ch. rad 283-290) Den grekiska tragedin tar traditionellt sitt avstamp i att någon lämnar sitt 

mått, en hybris som i sin tur utlöser en kris.64 Erinnyerna övervakar tragedins markörer, 

bestraffar mened, hybris, den som lämnar sitt mått. Detta övermod, att överträda sitt mått, 

straffas i sin tur ytterst av Zeus: ”Han nåddes dock av dennes vakna vapen, åskviggens 

nederslag, kringvärvt av eld, som gjorde slut på skrytsamt övermod.” (Pr., s. 112, jfr Fragm 

64: ”Blixten styr allt.”) 

        I Herakleitos Fragm 94 visar inte solen prov på övermod, måttet överskrids inte och 

något straff blir aldrig utmätt, utan det är den tvingande balansen, övervakad av Zeus dotter 

Dike, som gestaltas. Dike balanserar genom Erinnyerna att det universella, mänskliga såväl 

som gudomliga, måttet inte överskrids: ”den orättfångna lyckan nås av Hämndens 

avgrundsandar”. (Ag,, s. 22)65 Vad är det för straff Erinnyerna kan tänkas utmäta om solen 

överskrider sitt mått? I egenskap av att vara satta att bevaka gränsen ljus/mörker, kanske 

straffet som åsyftas i Fragm 94 är en förmörkelse av solen? Som Kirk påpekar är det möjligt 

att Herakleitos här kan ha haft en solär eklips i åtanke, däremot är det inte särskilt troligt att 

                                                
64 Sofokles: ”De överhövan stora, obrukbara av gudarna i tungt elände störtas, om man, till mänska född, ändå 
förglömmer sitt mänskomått.” Aias, sv, övers. Emil Zilliacus, Stockholm 1951, s. 70f. 
 
65 Jfr Herakleitos Fragm 28: ”Det som anses är vad den mest ansedde känner till och värnar; Dike skall fånga 
dem som tillverkar och frambär lögner.” 
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denna anspelning på en arkaisk trosföreställning var tänkt som en (vetenskaplig) förklaring av 

en solförmörkelse – fragmentets tonvikt ligger vid att solen, i analogi med den tvingande 

balans som strukturerar den universella ordningen, inte överskrider sitt mått.66 Erinnyerna 

bevakar att inga överträdelser sker i förhållande till det naturliga måttet, om så sker ingriper 

de omedelbart, som då Achillevs häst Xanthos började tala: ”Efter de orden tog tvärt 

erinyerna från honom målet.”  (Il. XIX:418)67 

        För det filosofiska chiffer vi möter i Fragm 94 är det inte avgörande huruvida 

Herakleitos ”tror” på de gudar och mytologiska väsen han refererar till, utan vad som kan 

gestaltas i ett tänkande som kommer till uttryck genom en erfarenhet av det mytiska. I 

filosofins första fas, i tidigt grekiskt tänkande, finns en rörelse inom filosofin själv, en strävan 

efter enhet, efter en urgrund, en rörelse från polyteism mot monoteism.68 Herakleitos 

synliggör denna rörelse i Fragm 32: ”Det enda är det visa, det vill och vill inte kallas vid 

namnet Zeus.”  Fragmentet berör enheten, men hur ska vi förstå relationen till Zeus och 

visheten, en gestaltning av det ena som samtidigt vacklar inför ordvalet av vad som beskrivs: 

”både vill och inte vill kallas för Zeus”. Kan vi i en omvänd rörelse se det ena bli det 

universella? Fragm 41 lyder: ”Ett är det visa, att känna till syftet, hur allt styrs genom allt.”69 

Den enhet som åberopas, ”hur allt styrs genom allt”, är rimligtvis en referens till den 

gudomliga lagen – som ”både vill och inte vill kallas för Zeus” – till den universella balansen, 

till det mått som genomsyrar det grekiska kosmos.70  

                                                
66 The Cosmic Fragments, s. 286. 
 
67 Solens bana hindras en gång vardera i Iliaden (XVIII:239ff) och Odysséen (XXIII:241ff), båda gångerna 
genom gudomlig intervention.  
 
68 Under den artonde dynastin iscensätts i Egypten den ”religiösa revolutionen”, i en rörelse från polyteism till 
monoteism, under Echenatens styre (1375-1358). Den innebär ett brott med tidigare trosföreställningar och all 
dyrkan riktas nu mot en enda gudomlighet – solguden Aten. Amarnaperioden var det första genomdrivna 
försöket i västerlandets historia att tänka världen, både natur och människa, utifrån en singulär princip. Detta kan 
också sägas komma att bli en brytpunkt inom filosofin själv, i dess första fas, nästan tusen år senare. I vissa 
kretsar, även innan detta monoteistiska genomslag, fanns en tendens att tänka det religiösa utifrån enhet, vad Jan 
Assmann myntade som ”the concept of the ’one’” – multiplicitet och pluralitet av gudomliga former är sprungna 
ur en ursprunglig enhet. Akhenaten and the Religion of Light, s. 54 & 92. 
 
69 Efter Echenatens styre bevarades tanken om gudomlig enhet i återinförandet av en polyteistisk religion: ”In 
this thought, the whole cosmos becomes a manifestation and revelation of the ’one’, which is now a cosmic god 
who is sun and moon, sky and netherworld, water and air, who holds space and time in his hands, and who is 
also a recourse for individuals in need. …and though he leaves room for all the other gods, he is also paramount 
over them all while concealing his own essence from them.” Ibid. s. 92. I det att relationen gud/natur synliggörs 
får vi ytterligare en koppling till Fragm 41.  
 
70 Fragm 33 kan läsas som en etablering av relationen Zeus/gudomlig lag: ”Lag är också att lyda en endes vilja.”  
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        En möjlig läsning av Fragm 94 accentuerar just den övergripande tanken om det 

nödvändiga i att förhålla sig till det angivna måttet (metra), vilket även verkar aktualiseras i 

Fragm 120 – ἠοῦς καὶ ἑσπέρας τέρµατα ἡ ἄρκτος καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὖρος αἰθρίου Διός. 

– ”Gryningens och skymningens [hesperas] gränser [termata] är björnen [arktos] och mitt 

emot björnen den lysande Zeus vaktpost.” Vi får en bild av Zeus som väktaren och även dessa 

rader rör den universella ordningen, dess mått och gränser, där Arktos tänks svara mot 

Karlavagnen (Stora Björn) och ”Zeus lysande vaktpost” mot stjärnan Arkturus.71 Kahn menar 

att gryningen och skymningen inte enbart markerar öst och väst utan de står även för 

soluppgång och solnedgång, som markörer för solens bana över himmelen. Björnen är den 

region i vilken solen dagligen vänder, gränserna (termata) är den yttersta punkt i vilken denna 

vändning sker, vilket utgör de solstånd (tropai) som markerar solens årliga bana, gränsen 

(termata) för solens upp- och nedgång.72  

        Detta resonemang kan förankras i sitt arkaiska ursprung, i den homeriska världsbild vi 

möter i Iliaden (XVIII:483ff), som handlar om hur Hefaistos smider Achillevs sköld: 
 

Jorden låter han där ta gestalt och himlen och havet, solen som outtröttligt vandrar och fullmånens skiva, 
vidare alla de stjärnor som kransar himmelens fäste, både Hyader, Pleiader, den starke Orion och Björnen 
(Arkton), den som benämnes Vagnen ibland och kretsande rör sig utan att lämna sin plats, men ständigt 
bevakar Orion; ensam är den förvägrad bad i Okeanos’ vågor.73  

 

Liksom i Herakleitos Fragm 120 refererar dessa rader till Björnen (Arktos). Hos Herakleitos 

är björnen ”gryningens och skymningens gränser”, en gränssten för solens vändpunkt i dess 

rörelse från öst till väst. Denna tvingande balans, som genomsyrar hur hela detta kosmos är 

strukturerat, ser vi även hos Homeros – ensam förvägras Arktos att nå Okeanos vågor. I en 

                                                
71 Som Kirk skriver är det inte troligt att Herakleitos här tänker sig ”Zeus lysande vaktpost” sammanfalla med 
solen: ”The bright sky is the original domain of the Indo-European Zeus, and the sun is the cause of the sky’s 
brightness. But to say that Zeus is the sun is going very much further, and making an identification which I think 
would be bizarre to most Greeks. On the other hand, I believe that sun is implied in this phrase though not 
directly named: bright Zeus is the bright part of the sky, and the boundary of bright Zeus is the region where this 
brightness becomes greatest, namely, where the sun is at its height at noon. This lies to the south; and it is 
opposite Arctos because it lies on the other side from the point of view of a Greek observer.” The Cosmic 
Fragments, s. 292. Däremot är detta område möjligt att hänföra till det mått solen inte får överskrida i Fragm 94: 
”…it is possible, for example, that the ’measures’ in fr. 94 refer primarily to the sun’s seasonal position in the 
ecliptic, while the ’boundary’ in this fragment refers, clearly, to its east-west movement.” Ibid., s. 293. 
 
72 The art and thought of Heraclitus, s. 160. Jfr Kirks läsning av Fragm 120: ”There can be little doubt that what 
is in question here are what we should call the points of the compass; dawn represents the east, evening the west, 
and the Bear the north, often enough in Greek literature.” Kirk, The Cosmic Fragments, s. 289. 
 
73 Jfr även detta utdrag ur Odysséen som knyter stjärnhimlen till navigering: ”Kursen höll han med säker hand 
där han satt vid sitt roder och ingen sömn tyngde ner hans ögon som följde med vaksam blick Pleiadernas bild, 
den sene Bootes och Björnen, den som benämnes Vagnen ibland och kretsande rör sig utan att lämna sin plats, 
men ständigt bevakar Orion; ensam är den förvägrad bad i Okeanos’ vågor.” Od.,(V:270ff).  
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vidare bemärkelse speglas hela den universella ordningen i Achillevs sköld och hur den för 

grekerna kända världen är omsluten av ”den starka Okeanos-strömmen, löpande runt som en 

bård på den kraftfullt formade skölden”. (Il. XVIII:607-608) 

        Det är denna universella ordning, detta mått, som utgör ett ramverk för vad som gestaltas 

i Fragm 94, men i den heraklitiska dramaturgin möter vi även, som redan accentuerats ovan, 

tragedins markörer – hur varje ansats till att överskrida och rubba denna tvingande balans är 

laddat med hybris, ett övervåld mot den gudomliga lag som speglar denna kosmiska ordning: 

”Övervåld (hybrin) måste utsläckas fortare än flammande eld.” (Fragm 43) Övervåldets 

måttlöshet är en hybris som bärs fram genom kraftfull förhävelse – att bruka våld på måttet är 

ett överskridande som omedelbart måste stävjas.74 Den hastigt uppflammande eldens (ytliga) 

karaktär av måttlöshet kan liknas vid att vara utom sig, likt någon som brukat våld på den 

universella ordningen och som därför omedelbart måste återbördas till sitt rätta mått: ”Och 

denna ordning [κόσµον], densamma för alla, skapades inte av gud, inte av människa, utan den 

var alltid, är och skall vara en evigt levande eld [πῦρ ἀείζωον], uppflammande enligt mått 

[metra] och falnande enligt mått [metra].” (Fragm 30)75 Denna eviga ordning reglerar det 

tragiska måttet, den tvingande balans av öde och nödvändighet som både gud och människa är 

underställd, den lagbundenhet av polära strävanden som i ett kontinuerligt oscillerande 

upprätthåller en stridande harmoni av motsatta enskildheter: ”Förbindelser (sunapsies): helt 

och icke helt, samgående och isärgående, samklingande och isärklingande, ur allt ett och ur ett 

allt.” (Fragm 10) 

 

 

                                                
74 I Platons Lagarna finns en intressant passage som kan knyta samman Zeus med hur måttet gestaltas i Fragm 
94 och hur hybris regleras av den gudomliga lagen: ”Guden, som enligt det gamla ordet har början, slutet och 
mitten av allt som är i sina händer, guden går rakt mot sitt mål i sitt naturenliga kretslopp. I sitt följe har han 
ständigt Dike. Hon straffar alla som försummar den gudomliga lagen [...] den som är uppblåst av högmod [...] 
upptänd i själen av övermod [...] efter kort tid drabbar Dike honom med ett rättmätigt straff [...].” (Lagarna 716 
a-b) Den rituella strukturen som vi möter i tragedin kom hos Platon att ersättas av ”kunskap om tingens verkliga 
natur” – som också är motgift (farmakon, Staten 595 b) vid kontakt med diktkonstens mimetiska karaktär – 
vilket ytterst, som Derrida påpekar, är en fråga om måttet: ”Och eftersom hybris i grund och botten inte är något 
annat än en måttlös hänryckning som för varat till skenbilden, masken och festen, finns det inget annat motgift 
än det som ger en möjlighet att bevara måttet. Det som blir alexifarmakon är kunskapen om måttet, i detta ords 
alla bemärkelser.” ”Platons apotek”, s. 108. Jfr Heidegger, ”Logos”, s. 218, Platon, Lagarna, 835 d-e, Kahn, The 
art and thought of Heraclitus, s. 241, Marcovich, Editio Maior, s. 532. 
 
75 Vi ska återkomma till elden och dess relation till måttet. Marcovich menar att “fire has to obey the principle of 
constant measures”, eftersom måttet är den universella princip allt måste underordna sig: ”Fire is actually the 
basic, underlying substance of all things, which are no more than transformations or change undergone by fire. 
(30, 31, 90) Even the old traditional god Helios in his daily course will never transgress his fixed measures (fr. 
94), and the existence of this world-order, composed of three main world-masses (sea, earth, and sky-fire 
burning in the heavenly bodies) depends on the preservation of the constant measures in the process of any 
qualitative change (fr. 31).” Editio Maior, s. 259 
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3. 
 

Våld, Rättvisa, Suveränitet 
 

Den kosmiska balans som gestaltas i Fragm 94, hur denna erfarenhet speglas i det mått som 

ligger till grund för den grekiska tragedin, är en ordning vi möter även i Herakleitos Fragm 

114: “De som talar med förnuft måste hämta styrka från vad som är gemensamt för alla (xynôi 

pantôn), såsom staden från lagarna (nomôi polis), och så mycket starkare. Ty alla (pantes) 

mänskliga lagar (nomôi) närs av en enda, den gudomliga (hypo henos toû theiou). Ty den 

härskar (krateî) som den vill och räcker till för allt och förblir.” Den gudomliga lagen, som 

”både vill och inte vill kallas för Zeus”, upprätthåller kosmos i en tvingande balans, den utgör 

den universella ordning allt måste förhålla sig till, det mått inom vilket allting har att röra sig, 

det mått vi redan mött i Fragm 94. 

        De gudomliga påbuden har i det grekiska tänkandet en status som varken kan eller får 

ifrågasättas. De är bundna till naturen (fysis), oskrivna lagar (nomoi agrammatoi), nedärvda 

genom generationer. Den klassiska kontroversen nomos/fysis har ännu inte aktualiserats när 

Herakleitos är verksam. Här finns i den meningen ingen konflikt – allt måste underordna sig 

och hämta näring ur den övergripande gudomliga lagen. Först med sofisternas inträde tar 

konflikten nomos/fysis sitt avstamp – när de av människan konstruerade lagar (som skrivits 

ned för att skydda invånarna, statsskicket, polis) hamnar i konflikt med de gudomliga 

påbuden, som exempelvis i Sofokles Antigone. Kreons makt som statsöverhuvud bygger på 

suveränitet. Det är hans uppgift att till varje pris genomdriva de nedskrivna lagar man har att 

förhålla sig till, vilket i dramat leder till en olöslig konflikt. Antigone ensam vägrar tilltala 

Kreon som härskare, där alla andra i dramat är undfallande vägrar hon att vika sig. Detta är 

kopplat till en övertygelse som för henne är viktigare än livet självt, hon väljer att hellre gå i 

döden än att låta sig tyglas av en maktstruktur som inte fullt ut kan erkänna de nedärvda, 

gudomliga, av tradition oskrivna lagarna:  
 

Det var ju inte Zeus som hade utlyst det, och inte heller har väl Dike, rättvisans gudinna, gett oss 
människor en sådan lag? Jag ansåg inte heller att de påbud du, en dödlig, förmådde ersätta gudarnas 
oskrivna och säkra lagars bud. Det gäller inte bara nu eller igår utan alltid, och ingen vet när de kom till. 
Jag ville inte bryta mot dem och bli dömd av gudarna bara för att jag fruktade en mans idéer. Självklart 
visste jag att jag var dödsdömd även om du inte kungjort nåt förbud. […] Och om du tycker att jag 
handlar dåraktigt, då är det av en dåre som jag förebrås. [450-470] 76  

                                                
76 Kreon svarar några rader längre ned: ”Högmod passar inte alls för den som ödet utsett till en annans slav.” 
[478-479] Det är ur blockcitatet Hegel i Andens fenomenologi väljer att citera Sofokles – har inte raderna även 
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I Aischylos Agamemnon, liksom i det heraklitiska fragmentet, har denna polarisering ännu 

inte initierats: ”Måtte mig ödet beskära fläckfri renhet i varje ord och gärning, enligt de 

skyhöga lagar som i eterrymdernas klarhet föddes. Himlen ensam gav dem liv och anda, icke 

jordens dödliga ätt. Glömskan söver dem icke. Gud är stor i dem. Han åldras aldrig.” (s. 

104f.) Här ser vi åter hur ”alla mänskliga lagar närs av en enda, den gudomliga”. 

         I Pindaros fragment 169 läser vi: ”Nomos, härskare över allt (nomos ho panton 

basileus)/ Dödliga och odödliga/ Leder med starkaste hand/ Ger rätt åt de mest våldsamma 

(dikaion to biaiotaton)/ Detta ser jag av Herakles verk”.77 Giorgio Agamben påpekar i sin 

diskussion av nomos basileus att Pindaros placerar lagens suveränitet i en dunkel och tvetydig 

dimension. Han menar att suveräniteten hos nomos definieras genom ett rättfärdigande av 

våldet. Centrum i fragmentet, den gåtfulla spänningen, är sammanställningen av två i grunden 

motsatta principer: Bia och Dike, våld och rättvisa. Nomos är den princip som förenar dessa 

två led ”med starkaste hand”. Pindaros blir i denna mening enligt Agamben suveränitetens 

förste store tänkare – det suveräna nomos är den princip som förbinder våld och rättvisa och 

därigenom hotar att göra dem oskiljaktiga. Nomos basileus blir det dolda paradigm som ska 

komma att styra alla senare definitioner av suveräniteten: ”suveränen är den punkt där rätt och 

våld blir oskiljaktiga, den tröskel där våldet övergår i rätt och rätten i våld.” 78  

        Men, som Agamben förbiser, suveräniteten hos Pindaros är inte placerad i en ”dunkel 

och tvetydig dimension” – det är Zeus som ”med starkaste hand” förenar våld och rättvisa, 

den kraft som representerar den gudomliga lagen, den lag som i sin tur genom ödets 

verkningar spänner över både ”dödliga och odödliga”. Zeus är ”en våldets gud” (Ag. s. 61), 
                                                                                                                                                   
en viss bärkraft för herre/slav dialektiken? – Antigone är beredd att våga livet för sin övertygelse, i kampen med 
Kreon vägrar hon att ge vika, medan han i sin tur är tvungen att fullfölja sitt ämbete. Konflikten är olöslig, men 
ingen av dem kan sägas handla fel, eftersom de båda fullföljer sina respektive övertygelser. För Hegel är 
poängen med de oskrivna lagarna att de just är, att vi inte ska fråga efter dess ursprung, eller försöka lokalisera 
dem till en punkt där de kan tänkas ha uppstått, eftersom det i någon mening vore att försöka överskrida dem, att 
det skulle sätta jaget som det universella och därmed begränsa dessa lagar. Jfr § 447, § 449, § 451 & § 465.  
 
77 Citerat ur Giorgio Agamben, Homo Sacer I, svensk översättning under arbete av Sven-Olov Wallenstein. 
Utgångspunkten för Agambens diskussion av Pindaros är i vilken mening suveräniteten kan sägas tillhöra lagen. 
 
78 Homo Sacer (2.1) Agamben tar även upp Solons fragment 24 om hur ”lagens kraft” (kratei nomou) förbinder 
de två leden: ”med lagens kraft har jag förbundit våld och rättvisa”. Den avgörande skillnaden här, vilket 
Agamben inte uppmärksammar, är att hos Pindaros hänvisar nomos till den gudomliga lagen, till Zeus påbud, 
medan Solon anspelar på sin roll som lagstiftare. Solon lämnar sedan Aten i en 10 års period för att lagarna inte 
ska kunna upphävas (se Herodotos). Platon tar upp Pindaros fragment 169 i Georgias 484b, Lagarna 690ab, 
715a, 890a och Protagoras 337d. I Lagarna definieras lagens kraft i enlighet med naturen (kata fysin) och som 
väsentligen icke-våldsam. Platon vill neutralisera motsatsen som han (med egen agenda) menar Pindaros 
rättfärdigade i den ”suveräna” sammanblandningen av Bia och Dike i en demontering av oppositionen 
nomos/fysis som den konstruerats av sofisterna. Se Agamben för en vidare diskussion. Åter bör det påpekas att 
för Pindaros finns inte denna senare distinktion, nomos är hos honom Zeus och ödets lag. 
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men som Aischylos understryker i Agamemnon: ”Vishets väg han visat oss. Stiftat lagens 

stränga bud […] Nådig men hård den gudomliga hand som gripit världens roder”. (Ag. s. 12) 

Så även i Gravoffret: ”Kraft (Kratos) och Rätt (Dike), stån bi, och du, o Zeus, som härskar 

över alla!” (Ch. r. 244, s. 144)  

        Det är denna gudomliga lag som hos Herakleitos ”härskar som den vill och räcker till för 

allt och förblir”79 – en tvingande balans av våld och rättvisa som även sammanfaller i Fragm 

94. Erinnyerna och Dike övervakar den gudomliga balansen, hämndens gudinnor tillgriper det 

mått av våld som krävs för att skipa den gudomliga rättvisa som kanaliseras genom Dike, det 

utmätta straff varigenom den som överskrider sitt mått går ett våldsamt öde till mötes. 

        Det tidigare nämnda citatet ur Iliaden (III:276-280) lyder i sin helhet: ”Ärorike och store 

Zeus som härskar från Ida, Helios, lysande sol som hör och iakttar allting, ni också, floder, du, 

o Jord, och ni i den undre världen som straffar hårt alla dem som svurit en mened 

[Erinnyerna], var våra vittnen nu, bevaka att löftena uppfylls.” Vi såg hur Aischylos i 

Orestien lät solen ljussätta den tragiska våldsmytologin och hur Helios i denna spiral av 

nedärvd blodshämnd träder fram som vittne.80 Det finns här paralleller hos både Homeros och 

Aischylos till Fragm 94, men det är inte huvudsakligen som vittne Herakleitos intresserar sig 

för Helios. Däremot lyfter både Homeros och Aischylos fram kopplingen mellan hämnd och 

rättvisa.81 Erinnyerna har som vi sett en övervakande funktion. De är satta att bevaka gränsen 

ljus/mörker. I egenskap av Dikes rättstjänarinnor, ”underjordens vapen”, patrullerar de denna 

gräns, en skiljelinje som (i analogi med Fragm 94) inte får överskridas.  

       I denna skiljelinje ljus/mörker speglas den gudomliga balansen, men också hur rätt, våld, 

visdom och makt inrangerats i det grekiska kosmos. I Euripides De fenikiska kvinnorna 

hävdar Eteokles att rätt och visdom inte gäller lika för alla:  
 

Jag skulle gå till stjärnorna och solens uppgång och ner i jordens inre om det vore möjligt för att ha 
Makten, guden över alla gudar. […] Nu har jag makten. Skulle jag bli undersåte till min bror? […] Skall 
orätt ske, så må den ske för maktens skull.” Modern Iokaste invänder: ”Men jämlikheten har befäst mått 
och jämvikt emellan människor, vägt världen som på våg och fastlagt tingens tal, ställt solens ljus om 
dagen mot nattens ljuslöst slutna ögonlock, lagt fast det kretslopp som ett år beskriver – ingenting av detta 
störs av avunds strävan efter seger. När sol och natt i jämvikt tjänar människan, skall inte du stå ut med 
din beskärda del och ge din broder hans? Var finnes rätten annars? Och varför skall du dyrka makten utan 
måtta, denna orättfärdighetens lycka, som du ställer främst? (s. 417)  

                                                
79 Även i fragment 33 kan som påpekats relationen gudomlig lag/Zeus upprättas: ”Lag är också att lyda en endes 
vilja”. (Jfr fragment 44: ”Folket måste strida för lagen som för stadsmuren.”) 
 
80 Jfr Agamemnons ord: ”Främst är mitt vittne Zeus, den högste och bäste av gudar, vittnen är Helios, Gaia och 
hämndens gudinnor i Hades [Erinnyerna] vilka bestraffar hårt alla dem som svurit en mened.” (XIX:258) 
 
81 Det är genom Apollons orakelbud Orestes får höra om Erinnyerna (Ch. rad 283-290) och dessa har på flera sätt 
en avgörande roll i Orestien. 
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Även dessa rader ger en resonans av Herakleitos Fragm 94: ”befäst mått och jämvikt emellan 

människor, vägt världen som på våg […] lagt fast det kretslopp som ett år beskriver […] sol 

och natt i jämvikt”. Här redovisas även nästa steg, vad som sker om denna balans förskjuts: 

”makten utan måtta […] orättfärdighetens lycka”. Det är här en mänsklig hybris som rubbar 

balansen, ett olycksöde som väcker Erinnyerna: ”Olycksöde – olycksöde och mord för 

Hämndgudinnornas skull.” (s. 427) 82  

        I analogi med hur ödets verkningar ytterst ger dramat struktur, ger detta öde med 

nödvändighet även hela universum den tvingande balans som Aischylos beskriver: 83 ”Vem 

håller ödets roder i sin hand?” Prometheus svarar: ”De trenne Moirer och Erinyerna.” Den 

naturliga följdfrågan kommer: ”Har Zeus då mindre härskarmakt än de?” Gudarna är liksom 

människan underkastade nödvändigheten (ananke), även om nu gudarna kan utverka en större 

elasticitet inom de tvingande ramar människan har att förhålla sig till, varför Prometheus svar 

blir: ”Sin givna ödeslott kan han ej undgå.” (Pr. s. 113)84 

        Zeus är för människor och gudar högsta dömande instans, men samtidigt sammanfaller 

hans vilja med vad ödets tvingande ramar tillhandahåller:85 ”För guden är allt vackert, gott 

och rättvist, men människorna uppfattar somligt som orättvist, annat som rättvist.” (Fragm 

102) Hos Sofokles (i analogi med Fragm 120) speglas det mänskliga ödet och den universella 

balansen i stjärnhimlen: ”Ty Kronos’ son, Allhärskaren (basileus) själv, har icke skänkt oss 

                                                
82 Kören har tidigare uppmanat: ”Sänd dem, eldens gudinnor, värj detta land.” (s. 420) Vi ska återkomma till 
Erinnyernas relation till elden, men redan i dramats upptakt har solen en viktig funktion – Iokaste vänder sig till 
Helios: ”O sol, som skär din väg emellan himlens stjärnor, och på din gyllne vagn med snabba hästar förspänd 
drar ljusets fackla! Vilken ofärd varslade ej dina strålar för thebanerna den dag då Kadmos kom till denna plats 
på vägen från fenikiernas kustland! (s. 411) Iokaste refererar här till den berömda draksådden, Kadmos 
grundande av Thebe, och den våldsspiral som leder vidare mot Oidipus och det välkända tåget med de sju 
berömda krigarna mot Thebe. Det är denna strid som slutar med att Oidipus båda söner dödar varandra, Kreon 
tar över tronen och den tragiska konflikten i Antigone iscensätts. 
 
83 I Agamemnon understryker kören hur ”den som rusig av övermod Rättens altare störtar” (s. 21) har ett 
våldsamt öde att vänta. Körledaren: ”vad ödet bestämt, det kommer att ske”. (s. 9) Gäller även Agamemnon som 
offrar sin dotter Ifigenia: ”När under ödesoket han böjt sin nacke.” (s. 14) 
 
84 Ödets verkningar, vilka hade en tvingande funktion för grekerna, har hos Hegel antagligen sitt upphov i den 
tragiska konflikten. För Hegel omsluter ödet, som verkar med nödvändighet, båda leden i konflikten, en 
förnuftets nödvändighet som tvingar upp anden till nästa nivå, en jämvikt som är en förutsättning för det 
grekiska statsskicket (§ 472) – utan denna balans tvingar polariteten de två leden emellan till ett upphävande. 
Inte för att den ena eller andra positionen kan sägas vara mer rätt eller fel än den andra, utan just för att de båda 
pekar på något väsentligt, men att de samtidigt utifrån respektive position, i detta moment av andens utveckling, 
är tveklöst oförenliga: ”Först då båda sidor underkastats lika mycket har den absoluta rätten fullbordats, och den 
sedliga substansen har uppträtt som den negativa makt som omsluter båda sidorna, eller som det allsmäktiga och 
rättvisa ödet.” (§ 472)  
 
85 Heidegger: ”Dieser ist als der Höchste der Götter das Geschick des Alls. […] Zeus ist nicht selbst das Ἓν, 
wenngleich er als der Blitz steuerend die Schickungen des Geshickes vollbringt.” ”Logos", s. 214ff. Jfr Fragm 32 
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ett smärtfritt öde. Sorgen och glädjen växla om likt Björnens (arktou) kretslopp på himlen.”86 

Det är återigen den Arktos som hos Homeros ensam förvägrades nå Okeanos strömmar. Vi 

såg hos Herakleitos hur Björnen utgör ”gryningens och skymningens gränser”, hur Arktos är 

en gränssten för solens vändpunkt, det område som utgörs av ”Zeus lysande vaktpost” i den 

bana som spänner från öst till väst.  

        Zeus övervakar denna tvingande balans, det mått som inte får överskridas, och hur detta 

speglas i den universella ordning som strukturerar kosmos. Våld och rätt går upp i 

nödvändighetens gudomliga balansakt: ”Man måste inse att kriget är gemensamt (ton pólemon 

eonta xynon) och att strid är rättvisa (dikên erin) och att allt blir till genom strid och är 

nödvändigt (erin kai chreômena).” (Fragm 80) 87 Zeus, ”som härskar över alla”, som i nomos 

sammanfaller med ödets lag, som ”både vill och inte vill kallas för Zeus”, balanserar 

nödvändigheten i den gemensamma striden av våld och rättvisa: ”Kriget (pólemos) är alltings 

fader, alltings härskare (basileus); vissa har det utpekat som gudar, andra som människor, 

vissa gjorde det till slavar, andra till fria.” (Fragm 53)88 Fragm 94 gestaltar denna strid, denna 

tragiska erfarenhet, i en samverkan av inre motsättningar, som förbindelser i en kamp av 

polära strävanden, som en nödvändig förutsättning för den universella enheten, för själva den 

ordning eller harmoni som vi möter i Fragm 8: ”Det motsatta går samman, ur det som går isär 

uppstår vackraste fog.”89 

                                                
86 Trach., rad 128-130. Jfr även budbärarens beskrivning hur han och den herde som var ålagd att lämna Oidipus 
att dö vallade får på Kitharons branter: ”från våren till Arkturos’ uppgång tre halvår gått i vall som nära 
grannar.” Kung Oidipus, s. 118. 
 
87 Aischylos: ”En växlare är krigets gud.” (Ag. s. 21) Hegel påpekar att om ett statsskick som sedlig substans inte 
ska kollapsa måste dess negativa ramverk upprätthållas, ett bevarande som framför allt sker genom krig (§455). 
En förutsättning för att det grekiska statsskicket (polis) kunde upprätthållas, och fungera i harmoni, är balansen 
skrivna/oskrivna lagar som genomsyrar hela samhället (§ 462). Om kriget upprätthåller en tvingande balans 
mellan de båda sfärerna mänskligt/gudomligt, så kan vi återfinna den sedliga substansens mest harmoniserade 
parter, som representanter för var sin sida av lagarna, i bror/syster relationen (§ 457).  
 
88 I Konstverkets ursprung genererar Heidegger själva sanningsskeendet som en strid mellan ”jord” och ”värld”. 
Ett konstverk ”öppnar” en värld och ställer fram en jord (fysis) karaktäriserad av att dölja sig (Jfr Fragm 123: 
”Naturen älskar att dölja sig.”). Verket bestrider striden mellan jord och värld. Sanningen får beständighet i 
revan som etableras i denna spänning (Jfr Fragm 41). Heidegger: ”I tragedin blir inget uppfört eller framfört, 
utan här utkämpas de nya gudarnas kamp mot de gamla. I det att språkverket uppstår i folkets sägande, talar det 
inte om denna kamp, utan förvandlar folkets sägande på så sätt att varje väsentligt ord nu för denna kamp och 
ställer i avgörande vad som är heligt och oheligt, vad som är stort och litet, vad som är tappert och vad som är 
fegt, vad som är nobelt och vad som är flyktigt, vad som är herre och vad som är knekt (jfr Herakleitos fragm. 
53).” (s. 39) Den ”ursprungliga stridens motvändhet” blir avgörande för ett sanningsskeende. Kampen, den 
tragiska erfarenheten, genererar en enhetlig rörelse av oppositioner (heligt/oheligt, stort/litet etc.). (Jfr Fragm 80)  
 
89 Patocka gör en intressant läsning av Herakleitos och kampens aspekt, ”nattens aspekt, pólemos aspekt” 
(Kätterska essäer om historiens filosofi, Göteborg 2006, s. 73), pólemos som den urinsikt som gör filosofin 
möjlig (s. 72), pólemos som det gemensamma där stridande parter förenas och enas, en enhetlig makt och vilja, 
en gudomlig lag ur vilken lagar och författningar växer fram som en förutsättning för det grekiska polis: ”Polis’ 
anda är en anda av enighet i strid, i kamp.” (s. 71) 
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4. 
 

Myt & Metamorfos 
 

Det arkaiska arvet kom i filosofin att manifesteras på ett nytt sätt. Myten gavs successivt en 

ny funktion, genomgick en metamorfos, ofta knuten till ett mer övergripande filosofiskt 

projekt, men kan vi i anslutning till Fragm 94 hitta en mytologisk kontext utöver de nedslag 

som redan gjorts i den grekiska litteraturen? 90 En för grekerna allmänt traderad historia var 

myten om hur Faethon kräver av sin far Helios att för en dag köra solvagnen över himlens 

valv och hur denna avvikelse leder till katastrof. Ovidius skriver i sina Metamorfoser om 

mötet mellan far och son:  
 

Till och med mer än vad ödet bestämt för gudar att ernå fåvitskt önskar du dig. Envar må tycka sig 
mäktig, men att stå på den vagn som bär elden ut över världen ingen kan mer än jag. Själve härskaren 
över Olympen, han vars fruktade hand slår ned med rasande ljungeld, skulle ej tygla mitt spann, och vad 
är större än denne?91 

 

Vi ser hur Faethons önskan är laddad med hybris, hur faderns ed tvingar honom att låta 

Faethon lämna sitt mått, och tidigt förlorar han kontrollen över faderns hästspann: ”Nu varm 

av strålarnas hetta fåfängt trår till svalkande hav den frostiga björnen.” (rad 203-204)  
 

Snön smälte i norr, Stora Björn tog till flykten, hela himlen verkade ha fattat eld. Titanen Atlas, som borta 
i Afrika höll Himlavalvet på sina axlar, vacklade under bördan. ”Det var ett tumult i himlen, som skakade 
det orubbliga universums fästen”, skriver den grekiske skalden Nonnos. I sista ögonblicket ingrep Zeus 
och dödade Phaëton med en blixt.92  

 

Fragm 94 tycks ge ett eko av denna mytiska berättelse, nästan som om Herakleitos valt att 

transformera myten till ett kort referat, eller kanske till just en grekisk tragedi i koncentrat. 

Fragmentet berör, som tidigare påpekats, det nödvändiga i att förhålla sig till det angivna 

måttet (metra). Helios kan inte utan straff överskrida sina befogenheter, vilket ytterst är 

                                                
90 Bakgrunden till följande kapitel har sitt ursprung i en parantes hos W.K.C. Guthrie. Här citeras hela passagen: 
”The idea of measure is introduced also in fr. 94: ’The sun will not overstep his measures; otherwise the Erinyes, 
servants of Justice, will find him out.’ ’Measures’ should here be taken in a general sense (cf. Kirk, 285) so to 
overstep them means to deviate in any way from the normal course. The sun is set to follow a measured path in 
the sky in a measured time, giving out a measured amount of heat. If he were to depart from it in any way (as for 
example in the myth of Phaethon, when he came too near the earth), the cosmic balance would be upset, and this 
is never allowed to happen.” A History of Greek Philosophy, vol I, s. 465. 
 
91 Ovidius, Metamorfoser, Stockholm: Natur & Kultur, rad 89-94. 
 
92 Nilson, Peter, Himlavalvets sällsamheter. En resa genom myter och historia, Stockholm 1977, s. 53f. 
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kopplat till den gudomliga lag och tvingande balans som speglas i Zeus suveränitet. I Fragm 

120 – ”Gryningens och skymningens gränser [termata] är björnen [arktos] och mitt emot 

björnen den lysande Zeus vaktpost.” – är åter detta avgörande. Vi fick en bild av Zeus som 

väktaren över den universella ordningen, över dess mått och gränser, hur ”Zeus lysande 

vaktpost” bevakar Björnen, samma Arktos som hos Homeros inte tillåts lämna sin plats för att 

bada i Okeanos vågor. När solen lämnade sin bana, sitt föregivna mått, såg vi i myten om 

Faethon hur Arktos (Stora Björn) tog till flykten, hur titanen Atlas, vars börda är att stabilisera 

kosmos, vacklar och hur till slut Zeus som gränsernas väktare var tvungen att ingripa (med sitt 

främsta attribut) för att återställa ordningen: ”Blixten styr allt.” (Fragm 64)93 

        Vad Herakleitos gestaltar i Fragm 94 och 120 sammanfaller inte med myten om Faethon, 

men i analogi med det mytologiska ramverk som var en förutsättning för grekisk tragedi 

iscensätts den dubbla gest som pekar både bakåt, mot ett arkaiskt förflutet, och vidare, utöver 

den mytopoetiska fonden. I Herakleitos fall mot ett filosofiskt register grundat i en erfarenhet 

som inte kan destilleras ur det arkaiska legendmaterialet. Det filosofiska skiktet pekar även 

utöver, samtidigt som det är förankrat i, en tragisk erfarenhet av en kosmisk ordning reglerad 

av våld och rättvisa, där varje överträdelse genererar ett straff som en förutsättning för att en 

gudomlig balans ska kunna återställas. Denna tragiska erfarenhet synliggörs i relationen myt, 

tragedi, filosofi, på ett sätt som skulle gå förlorat i Platons kamp med de sofistiska 

doktrinerna. 

        Platon ger myten en ny funktion, en filosofisk strukturering som skiljer ut logos från 

mythos. Han överger det mytologiska ramverket för att skapa sina egna myter, myter som är 

centrerade kring logos, kring ett tänkande där just solen, i filosofisk-metaforisk bemärkelse, 

sammanfaller med sanningen och det högsta goda. I Timaios återberättar den urgamla 

egyptiska prästen myten om det sjunkna Atlantis. Intressant nog är det med den grekiska 

tragedins markörer vi följer hur en stormakt i sin hybris lämnar sitt mått och utlöser en kris 

som slås tillbaka av den athenska statsstaten. I en gudomlig balansakt av våld och rättvisa 

slukas sedan Atlantis av havet utanför Herakles stoder. Strax innan denna passage berättar 

Kritias om hur Solon återgav ”historien om hur Deukalion och Pyrrha överlevde den stora 

översvämningen” (22 b), men däremellan förtäljer den åldrade egyptiern en annan händelse: 
 

                                                
93 James Diggle, s 143, tar upp en intressant tråd för detta resonemang, i sin rekonstruktion av Euripides tragedi 
Phaëton, när han anför några källor för att en attack från en Erinnye är att jämställa med ett blixtnedslag. Något 
som även verkar aktualiseras i Euripides De fenikiska kvinnorna: ”Sänd dem, eldens gudinnor, värj detta land.” 
(kören, s. 420) Ett annat chiffer som kan anföras i sammanhanget är Fragm 43: ”Övervåld (hybrin) måste 
utsläckas fortare än flammande eld.” 
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Många gånger och på många sätt har människorna krossats och kommer att krossas, främst genom eld och 
vatten, men mindre katastrofer framkallas också på tusen andra sätt. För det som berättas också hos er om 
att Faethon, Solens son, en gång spände för sin fars vagn men inte kunde köra den i samma bana som 
fadern, förbrände allt på jordens yta och själv dödades av blixten – den historien berättas som en myt, 
men sanningen är att kropparna som rör sig på himlen runt jorden är föremål för en variation som 
återkommer med långa uppehåll, och då förstörs allt på jorden av en mäktig eld. (22 c-d) 

 

Vi ser hur myten i denna version behållit sina yttre markörer, men att den rimligen syftar till 

att förklara något annat än Faethons färd över himlavalvet. Det är inte heller en mytisk 

erfarenhet som artikuleras. Platon lyfter fram en genomgripande händelse, en naturlig 

katastrof som manifesterade sig på jorden för länge sedan, en världsbrand vars cykliska 

förlopp ges en vetenskaplig förklaring och hur därmed förnuftet successivt övertar mytens 

funktion att förhålla sig till det ogripbara.94 Myten transformeras, förnuftet träder in i 

förgrunden, metamorfosen tar sin början.  

        Det är i detta platonska ursprung vi möter en grekisk solnedgång.95 När solen 

internaliseras i tänkandet kan vi urskilja rudimentet till den filosofiska konflikten mellan det 

traderade mythos och det förnuftsstyrda logos. Platons egna myter, och det mytologiska arv 

han ovan refererar till, struktureras utifrån logos, sluter sig kring logos, pekar vidare mot en 

                                                
94 Men denna ”mäktiga eld” är också en klocka, en klocka som likt solens årliga rytm (liksom Nilens 
översvämningar) mäter och kalkylerar, säger något om både det förflutna och framtiden. Är solen denna 
”mäktiga eld”, denna kosmiska klocka som ligger till grund för all förändring? Jfr Bernard Stiegler, Technics 
and time. 1. The fault of Epimetheus, Stanford 1998, om Prometheus lever, konsumerad på dagen och återställd 
under natten – titanernas klocka, en spegel för budskap som tolkas, för en gudomlig hermeneutik. För att öppna 
upp diskussionen mot Herakleitos, elden och världsbranden, jfr Heidegger: ”Welt ist währendes Feuer, 
währendes Aufgehen nach dem vollen Sinne der φύσις. Sofern man hier von einem ewigen Weltbrand redet, darf 
man sich nicht zuerst eine Welt für sich vorstellen, die außerdem noch von einer fortdauernden Feuersbrunst 
befallen und durchwütet wird. Vielmehr sind das Welten der Welt, τὸ πῦρ, τὸ ἀείζωον, τὸ µὴ δῦνόν ποτε das 
Selbe. Dementsprechend liegt das wesen des Feuers, das Heraklit denkt, nicht so unmittelbar am Tag, wie es uns 
der Anblick einer lodernden Flamme einreden möchte. […] Heraklit denkt in der Vielfalt verschiedener Namen: 
φύσις, πῦρ, λόγος, ἁρµονίη, πόλεµος, ἔρις, (φιλία), ἕν die Wesensfülle des Selben.” Aletheia, s. 267 f. 
 
95 Går det inte att tematisera andra övergångar i de släktlinjer som löper mellan den ”dolda” platonska sol, som 
strålar högre än dess mundana representant, och den heraklitiska sol som i viss mån verkar sprungen ur egyptisk 
solkult? Ett spår att följa vore hur dessa solar kan relateras i Derridas läsning av Hegels historiska cirkelrörelse, 
en rörelse som speglas i elden och solens bana, ljusväsendets uppgång i orienten och den västerländska 
solnedgången: ”Denna första gestalt av naturreligionen gestaltar också frånvarons gestalt, en rent synlig sol, 
följaktligen en sol som är osynlig, som gör synligt utan att själv visa sig, eller som visar sig utan att göra något 
synligt, som genom att visa sig förtär allt i sitt framträdande: Die Gestalt der Gestaltlosigkeit. Denna gestalt är 
’det rena ljusväsendet som innefattar och uppfyller allt’, det är uppgåendets och orientens (Lichtwesen des 
Aufgangs) gestalt. […] Det allförtärande – som bara äger rum en enda gång och som följaktligen upprepar sig i 
det oändliga […] Spel och ren åtskillnad, här har vi hemligheten hos ett omärkligt allförtärande, den störtsky av 
eld som antänder sig själv. […] Hur kan detta gränslösa förtärande förbli något som sätter igång den dialektiska 
processen och som öppnar historien? Omvänt, hur kan processen om den inleds reducera denna förbränning av 
olikheterna, denna rena destruktion som bara kan härröra från elden? Hur skulle solens förrådskammare kunna 
bilda en rest – någonting som blir kvar eller bildar ett överflöd? […] För att vara det som det är, en spelets, 
åtskillnadens och förbränningens renhet, måste det övergå i sin motsats: bevara sig, bevara sitt bortdöende, 
framträda som det är i själva sitt försvinnande. Redan när det allförtärande framträder, redan när elden visar sig, 
lever det kvar, hejdar det sig, förlorar det sig som eld. […] Brännmärket bränner alltså sig själv, och släcks ut, 
elden falnar, solen börjar avta, följer den bana som leder den mot den västerländska innerligheten (västerlandet 
bär, vet vi från annat håll, solen i sitt hjärta).” Glas, s. 73ff. 
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andra sol, och, som Derrida påpekar – det är först hos Platon, i en omvandling av mythos till 

logos, den filosofiska klyvning sker som ligger till grund för hur det västerländska tänkandet 

skulle komma att hierarkiseras: ”eftersom oppositionen mythos/logos alltid bara auktoriseras i 

enlighet med Platon”.96  

        Konsolideringen av filosofins begrepp sker i kampen med sofisterna, en rörelse som 

konfirmeras i ett strukturellt tvång av oppositioner först efter Platon – ”platonismen” som 

”den förhärskande strukturen i metafysikens historia”, ställer upp ”hela den västerländska 

metafysiken med dess begreppslighet”, drar upp en skiljelinje mellan mythos och logos, en 

demarkation som auktoriseras utifrån Platon.97 Hos Herakleitos finns inget brott, 

artikulationen av ett filosofiskt register sker mot en mytopoetisk fond, mythos/logos är en 

enhetlig rörelse där den ena sidan inte kan separeras från den andra utan ett ansenligt våld. De 

samverkar, repeterar varandra – först med Platon finns en ambition att ge myten en kärna av 

logos, en kärna som skapar förutsättningen för en uppdelning i oppositioner, i hierarkiska 

strukturer, och det är denna berättelse som kom att ringa in logos våldsamma ursprung i det 

västerländska tänkandet.98  

        Platon försöker isolera den ena sidan från den andra, liksom han i en rörelse av 

farmaceutiskt våld vill skilja ut farmakons dubbla bestämning – ”botemedlet från giftet, det 

goda från det onda, det sanna från det falska”99 – logos från mythos, nomos från fysis, mytem 

från filosofem, i analogi med hur stadsmuren i grekernas polis kom att upprätta en skiljelinje 

natur/kultur. I Herakleitos Fragm 94 möter vi i stället ett spänningsfält av motverkande 

krafter, polära strävanden som av nödvändighet samverkar i en tragisk harmoni, en repetition 

som alstrar den ”vackraste fog” (kallistên harmonian), en högsta enhet av motstridighet: ”Det 

                                                
96 ”Platons apotek”, s. 101 & 140. I Derridas inventering av apoteket ser vi, i läsningen av Faidros, en anledning 
till varför Platon väljer att återberätta två myter som han själv är upphovet till. I myten om Theuth gör Platon en 
framställning i enlighet med de strukturella lagar som bestämmer oppositionerna tal/skrift, liv/död, fader/son, 
själ/kropp, etc., en intern struktur som drar upp gränslinjen mellan mytem och filosofem, vilket Derrida kallar 
Historien om den filosofiska skillnaden mellan mythos och logos. Ibid. s. 41. 
 
97 Platons apotek”, s. 119 & 29. ”Metafysikens, teknikens och den sammanräknande binaritetens enhet […] Detta 
filosofiska och dialektiska herravälde över farmaka […] ’Platonismen’ är på en och samma gång en 
generalrepetition av denna familjescen och det mäktigaste försöket att bemästra den för att kväva alla ljud ifrån 
den och dölja den genom att dra för gardinerna när västerlandets morgon gryr.” Ibid., s. 139. 
 
98 Det begreppsliga språket, förutsättningen för västerlandets metafysik, uppstår enligt Heidegger med Platon: 
”Der Spruch des Anaximander”, s. 341 (315), 371 (342), 373 (343). Genom att tänka enheten, det Samma, utan 
att neutralisera striden, skillnaden, kan vi närma oss Herakleitos: ”Das Ἓν Πάντα läßt beisammen in einem 
Anwesen vorliegen, was voneinander weg- und so gegeneinander abwest, wie Tag und Nacht, Winter und 
Sommer, Frieden und Krieg, Wachen und Schlafen, Dionysos und Hades. […]Ἓν Πάντα sagt, was der Λόγος 
ist. Λόγος sagt, wie Ἓν Πάντα west, Beide sind das Selbe.” ”Logos”, s. 213. Jfr “Parmenides“, s. 247.  
 
99 ”Platons apotek”, s. 141. 
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motsatta går samman, ur det som går isär uppstår vackraste fog.” (Fragm 8) Ljuset isoleras 

inte från mörkret, ur deras polaritet uppstår en enhet av dag och natt ”ty de är ett” (esti gar 

hen, Fragm 57)100 – en enhet oscillerad genom polär bestämning (ljus/mörker, sanning/lögn, 

liv/död etc.), en förtätad gestaltning av en högsta ordning genererad ur stridande krafter, en 

bild av oppositioner som repeterar varandra, hur de inte kan isoleras i erfarenheten av det 

tragiska växelspelet, i den kosmiska rörelse som återspeglar den universella balansen. Det är i 

denna rörelse, i artikuleringen av denna erfarenhet, vi måste söka det heraklitiska logos – i hur 

det mänskliga predikamentet inte kan skiljas ut från en kosmisk strukturering av stridande 

oppositioner, i insikten att liv och död liksom dag och natt måste förstås i sin enhet . 

        Ur en ”osynlig fog, starkare än synlig” (Fragm 54), där ”det i sig självt isärgående 

samstämmer”, etableras den ”motspända fog” (Fragm 51) som genererar en tragisk harmoni i 

Herakleitos tänkande: ”ur ett allt ur allt ett.” (Fragm 10) Denna tragiska strukturering får inte 

förväxlas med den skenbara stabilitet som manifesteras i solens gång över firmamentet. Det är 

en ”osynlig” och ”motspänd fog” – som rimligtvis ska förstås i enlighet med ett djupare, ännu 

fördolt mått och en ännu outforskad logos och harmoni jämfört med den som först möter det 

mänskliga ögat – som konstituerar verklighetens egentliga natur: ”Naturen älskar att dölja 

sig.” (Fragm 123) Om den yttre, homerisk-tragiska solen går under med Platon och samtidigt 

återuppstår i förnuftsidéns internaliserade och logifierade form, är det kanske hos Herakleitos 

som den verkliga eklipsen sker, som en plötslig destruktion av alla invanda förnuftshierarkier 

– när den bana som tecknas av det homerisk-platonska, allövervakande och förutsägbart 

återkommande ögat eller förnuftet bryts av något som ständigt på nytt undandrar sig alla 

förnuftiga mänskliga beräkningar, genom att för varje gång lägga upp nya, oförutsägbara mått 

– i en opassande fördunkling och bländning som bryter in vid middagstid, när det trygga 

solljuset oförmodat övergår i blixtbelysning.101 

 

                                                
100 Fink, i referens till ”ty de är ett”, läser dagen som solens domän och natten som den mörkrets avgrund som 
innesluter soligheten: ”Sonnenbereich und nächtlicher Abgrund bilden zusammen das ἕν.” Heraklit, s. 79. 
 
101 En intressant möjlighet här, som skulle kräva en egen text, vore alltså att utveckla problematiken genom att 
fokusera på elden och dess eventuella motsättning till snarare än släktskap med solen. Elden, som tveklöst är 
primär i det heraklitiska tänkandet, måste inte nödvändigtvis vara underkastad de yttre mått som solen inte tillåts 
överträda. Medan solen och dess mått vore en världsligt avgränsad manifestering av den suveränt härskande 
elden, en eld som sätter ramarna och behärskar dessa mått, är frågan om inte elden snarare måste tänkas generera 
sina egna, immanenta mått. Den egentligt rådande, i världsliga termer olokaliserbara elden, långtifrån att 
behärskas av några yttre, oberoende mått, skulle då visa sig som det mest okontrollerbara, suveränt behärskande 
allt i form av kriget, blixten och branden – snarare än i form av den förutsägbara solen. Dessa tankegångar är 
inspirerade av några mot Marcovich polemiskt riktade kommentarer av Jim Jakobsson; jfr exempelvis vad 
Marcovich skriver om Fragm 94: ”… the fragment seems to reveal the superiority of the measure-principle to 
that of fire (implied by the sun); but Heraclitus probably was not aware of this fact.” Editio Maior, s. 276. 
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* * * 

 

Eftersom vi inte har tillgång till hela Herakleitos, eftersom vi inte vet hur de kvarlämnade 

skärvorna ursprungligen var ordnade, är vi utelämnade till det gåtfulla i ett tänkande som 

artikulerades under en tragisk tidsålder. Herakleitos kallades ”den dunkle”, men kanske är 

denna dunkelhet, som Heidegger påpekar, också en möjlighet för en högre ljusning, en 

möjlighet att avläsa gåtan som en gåta, att se “das Rätsel als Rätsel”, när vi möter vårt eget 

tänkande i en reva mellan ljus och mörker.102  

 

 

Epilog: Kykeon & striden i Apoteket 
I den tjocka vätskan avspeglades, darrande i botten av drogen,  

hela apoteket och upprepade hela sin skenbilds avgrund.103 
 

”Efter att ha stängt apoteket drog Platon sig tillbaka i skydd för solen. Han tog några steg i 

skuggan, mot förrådets innersta fond, lutade sig över farmakon, beslöt sig för att analysera.” 

(ibid.) Om vi med Platon drar oss undan solen, in i apoteket, hamnar vi i en labyrint av 

spegelkorridorer. Det är farmakons dubbla bestämning, egenskapen att vara både gift och 

läkemedel, som genom vindlande korridorer öppnar denna avgrund av repetitioner, där den 

ena sidan inte kan isoleras från den andra, där livet repeterar döden, där sanning och lögn inte 

kan separeras – farmakon är den verksamma substans som möjliggör att dessa motsatta 

värden kan glida över i varandra, att begreppshierarkier faller samman, att oppositioner inte 

kan upprätthållas. Apoteket är bottenlöst, det saknar grund: ”Långt innan farmakons element 

delas upp i hemligt våld och exakt vetande är det en valplats för en strid mellan filosofin och 

dess andre. Ett element som i sig själv, om man fortfarande kan uttrycka det så, är 

obestämbart.” 104 

        Derridas inventering av Platons apotek är onekligen en magistral uppvisning, men 

läsningarna genererade ur farmakons ambiguitet uppmärksammar inte kopplingen till den 

grekiska drycken kykeon. Kykeon är en vardagsdryck – vanligtvis bestående av vin, kornmjöl, 

riven getost och ibland honung – som måste röras för att inte delarna ska separeras, men har 

även en rituell funktion i de religiösa ceremonier som omgärdade mysterierna i Eleusis. I 
                                                
102 Jfr “Logos (Heraklit, Fragment 50)“, Vorträge und Aufsätze, s. 200 & 221. 
 
103 ”Platons apotek”, s. 141. 
 
104 Ibid. s. 105. 
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denna mysteriekult rördes blandningen med ett farmakon, en kvist av örter vars hallucinogena 

egenskaper tillskrev kykeon ett magiskt register.105  

        Första gången vi möter kykeon i den grekiska litteraturen är hos Homeros. Det är Helios 

dotter Kirke som bjuder Odysseus följeslagare på en utrörd blandning kykeon, men till denna 

dryck har hon också tillsatt ”onda örter” (φάρµακα λύγρ᾽, Od. X:236), ett farmakon för att 

männen ska falla i glömska.106 Ursprungligen kallades all magi farmakeia, konsten att bereda 

kykeon ur farmakon, att bereda gift och använda sig av magi. Den mytiska Farmakeia möter vi 

i Platons Faidros och det är från henne Derrida låter den begreppsliga kedjan löpa över 

farmakon, farmakeus (en trollkarl, magiker) till farmakos (syndabocken som drivs ut ur polis 

vid en kris), men inte bakåt, mot ett ursprung som förankrar denna kedja. Kykeon är det 

ursprungliga kärlet för blandning av farmakon, ett magiskt kärl, Farmakeias kärl, där delarna 

inte får separeras.  

        Om farmakon är ”ambivalent” är det enligt Derrida sådant för att farmakon konstituerar 

den miljö ”där motsatta ting sätts mot varandra […] den rörelse och det spel som relaterar 

dem till varandra, vänder om dem och får dem att gå över i varandra (själ/kropp, gott/ont, 

inre/yttre, minne/glömska, tal/skrift osv.). Det är utifrån detta spel, utifrån denna rörelse som 

motsattheterna eller olikheterna stoppas av Platon. Farmakon är skillnadens 

(skillnadsskapandets) rörelse, dess plats och dess spel. Det är differensens differans. I sin 

obestämda skugga och vaka håller farmakon i sitt förråd de olikheter och stridigheter som 

särskiljandet kommer att skära till.”107    

        Herakleitos Fragm 125 lyder: ”Också kykeon delar sig då den inte rörs om.”108 De olika 

beståndsdelarna kan inte isoleras utan att rörelsen upphävs. Att skilja ut delarna i oppositioner 

skulle stoppa stridens nödvändiga rörelse, den rörelse som genom den universella balansen, 

                                                
105 Jfr Faidros 250, Kratylos 411 b, 439 c, Teaitetos 155e, Sofisten 243a, 245e, Gästabudet 187a-e 
 
106 Syftet är att männen ska glömma sitt hemland, Kirke förvandlar dem till svin med sitt trollspö först efter att 
de har fallit i glömska av kykeons farmakologiska blandning. Är det en tillfällighet att även Medea, som är 
släkting till Helios i nästa led, droppar sitt farmakon i kykeon med en enkvist, för att, under magiskt mummel, 
skvätta innehållet i ögonen på en drake så han blir yr och somnar?  
 
107 ”Platons apotek”, s. 91. ”Ur detta förråd hämtar dialektiken sina filosofem. Utan att vara något på egen hand 
överskrider farmakon dem alltid som deras bottenlösa förråd (fonds sans fond).” Ibid. 
 
108 και ὁ κυκεών διίσταται <µὴ> κικνούµενος. Kirk: “If change between opposites ceased, then the opposites 
themselves would cease to be connected with each other; the only unity between them, and so the only unity 
subsisting in the world, would be destroyed. There would be no such thing as κοσµος [kosmos], just as there 
would be no such thing as κυκεών [kykeon] if its ingredients existed in isolation from each other. The fragment is 
of greater importance than it first appears: it is the only direct quotation that asserts, even though only in an 
image, the consequences of an interruption in the reciprocity of opposites.”  The Cosmic Fragments, s. 256.  
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genom motverkande krafter, inom det övergripande måttet, upprätthåller kosmos.109 I analogi 

med farmakons dubbla bestämning, i dess samtidighet av gift/bot, lögn/sanning, i dagens och 

nattens enhet (esti gar hen) utmönstras den enhetliga rörelse som vid separering, i varje ansats 

till isolering, kollapsar.  

        Differentiering är aspekter av en enhet som av nödvändighet inbegriper olikheter och 

stridigheter, men denna enhet kan inte utan våld underordnas en polär bestämning i 

oppositioner och begreppshierarkier. Denna dynamiska samverkan av motstående krafter blir 

statisk i det att ett led skiljs ut som mera eftersträvansvärt, privilegierat, en dominans som 

upplöser stridens tvingande harmoni – och det är väl just vid denna skiljelinje historien om 

logos, berättelsen om förnuftets våldsamma ursprung, skulle komma att ta sin början i en 

västerländsk solnedgång.  

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

Det berättas att efesierna sökte upp Herakleitos efter att han tagit sin tillflykt i bergen. Han 

hade deponerat sin bok i Artemis tempel och dragit sig undan för att inte längre utsättas för 

pöbelns uselhet. Nu kom de för att be om hjälp att uppnå enhet i en tid av krig. Herakleitos 

tittade inte ens upp. I stället tillredde han ett kykeon och utan att säga ett ord tog han en kvist, 

doppade den i blandningen, och rörde om under tystnad.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
109 Kahn: “This may serve as an image for the celestial rotation of sun and stars by which cosmic order is 
maintained, and which is itself the residue of a primordial vortex or whirlpool (dinê) from which this order was 
generated.” The art and thought of Heraclitus, s. 194. 
 
110 Kirk, The Cosmic Fragments, s. 13, Chitwood, Ava, Death by Philosophy, Michigan 2004, s. 68. 
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