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Försvar för det fenomenologiska 
 perspektivet i analysen av smärtan

AGUSTÍN SERRANO DE HARO

Om det inte vore för den inneboende svårighet som häftar vid begrep-
pet ”fenomen”, och vid alla de med det förknippade begreppen – 
 erfarenhet, mening, objekt – skulle vi kunna hävda att få fenomen vore 
lämpligare för den fenomenologiska undersökningen än erfarenheten 
av smärta. Jag tänker förstås på den sinnliga eller kroppsliga smärtan 
eller, som man också säger, den fysiska smärtan. På sätt och vis är den 
fysiska smärtan inte bara en bestämd upplevelse, en medveten hän-
delse given i första person. Den kan också mycket väl tjäna som modell 
för innebörden av medvetandets radikala immanens, eller, vilket är 
detsamma, av livets självgivenhet. Det faktum att man känner smärta 
tycks i själva verket vara ett både nödvändigt och tillräckligt villkor för 
existensen av dess objekt: själva smärtan. Den smärta som inte gör 
ont, som inte noteras och märks, fi nns inte. Med andra ord, plågan 
behöver synbarligen inget annat underlag än det faktum att med-
vetandet lider av den, med eller utan objektiv orsak, med eller utan 
skada, till och med med eller utan tilltygat organ. Därför kan det  också 
bara vara erfarenheten som bildar utgångspunkt för smärtkänslans 
grundläggande bestämning, vilken dock i immanensens fullhet sam-
tidigt och av princip är en värk i kroppen och en kroppens värk. Den 
fysiska smärtan tycks åtnjuta den radikala immanensens epistemolo-
giska och ontologiska privilegium: här består vissheten i en agerande 
existens, i akten att vara och att känna sig själv. Men som jag började 
med att säga, på något vis hindrar gåtan eller mysteriet kring villkoren 
för fenomenets möjlighet i allmänhet att tillerkänna detta anmärk-
ningsvärda inledande konstaterande någon absolut fi losofi sk giltighet.

Å andra sidan kan vi fastslå att smärtupplevelser inte bara ges i im-
manensens fullhet utan att de också framträder med en oblandad inne-
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boende affi  nitet, förbundna av starka klassband eller, ännu hellre, av 
släktband; vilket låter oss skönja möjligheten till en sannskyldig 
 eidetisk analys av innehållet. Sålunda uppfylls mer eller mindre från 
början det grundläggande kravet hos den fenomenologiska metoden 
vad gäller möjligheten att identifi era, undersöka och ordna mångfal-
den av de oräkneliga upplevelser som utgör erfarenhetens ström. I det 
avseendet kan det för ögonblicket räcka med det schema för klassi-
fi cering av smärtsamma eller plågsamma upplevelser som Frederik 
Buytendjik föreslog i sin studie Smärtan. Det rör sig om ett arbete som 
tills helt nyligen varit den enda fenomenologiskt orienterade mono-
grafi n om detta avgörande ämne54. Den holländska psykologen och 
fenomenologen föreslog fyra generiska huvudgrupper för upplevelsen 
av kval ty smärtan är utan tvekan ett kval, eller som Miguel García-
Baró nyligen uttryckte det, att erfara smärta är att erfara det onda55.

De fyra typer som Buytendjik speciellt urskiljde var i turordning: 
de otacksamma sinnesintrycken, de livliga känslorna av obehag, den i 
egentlig mening fysiska smärtan, och slutligen den själsliga smärtan 
motsvarande det personliga lidande som kanske bäst avspeglas i ordet 
sorg. I gruppen för de otacksamma sinnesintrycken hittar man sådant 
som bedövande oväsen, bländande ljus liksom omvänt, förmörkelse, 
stanken av illaluktande föremål, åsynen av dessa föremål själva och så 
vidare. Det som utmärker den här typen är helt klart hänvisningen till 
yttre objekt och den specifi kt oangenäma kvalitet de möter oss med. I 
den andra gruppen, den med de vitala känslorna av obehag – hunger, 
törst, trötthet, utmattning, sömnlöshet och så vidare – kommer krop-
pens eget tillstånd i förgrunden, men utan att kroppen därför identi-
fi eras med smärtan. Detta reserveras istället för den tredje typen, där 
vi alltid fi nner en skarpare lokalisering än i tillstånden av brist och 
saknad. Smärtan ringar in en punkt eller en del av kroppen som, även 
om den kan vara vag och skiftande, alltid har en mer eller mindre 
avgränsad karaktär visavi de vitala aff ekter eller kontraeff ekter som 
drabbar den levande kroppen i sin helhet – vilken upplevs som en 
prekär helhet. Det fi nns ingen smärta som gör ont i hela kroppen; 

54. Revista de Occidente, Madrid, 1958, pp. 28–38.
55. M. García-Baró, Del dolor, la verdad y el bien (Salamanca: Sígueme, 2006), pp 
44–48.
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något som här skulle kunna gälla som en lag a priori för generisk av-
gränsning. Förvisso fi nns det smärtor som tenderar att uppta hela 
kroppens inre närvaro, men det sker just utifrån en avgränsad fokuse-
ring, vilken utgör en del av dess bestämning och tillika en konstitutiv 
del av upplevelsen. Ett migränanfall eller ett ryggskott kan i båda fall 
ta medvetandet i besittning, men utan att de utplånar smärtstället. 
Värken har satt sig på en eller annan plats, och denna plats är ett 
 immanent drag hos dess diff erentierade identitet. Ett ytterligare axiom 
för diff erentiering av de andra och tredje typerna av kval, vilka Buy-
tendjuk inte nämner, återfi nns i det faktum att i den mån hungern, 
tröttheten, sömnlösheten ger sig till känna som bristtillstånd, med 
andra ord som tillstånd som kan tillfredsställas av ett ännu frånva-
rande gott, som kan överkommas och på så vis försvinna, så framstår 
smärtan tvärtom som ett överskott, som ett tillstånd av så att säga 
överskjutande karaktär. I smärtan lider man inte brist på något man 
saknar, utan snarare upplevs själva smärtans netto. Vad gäller sorgens 
område har vi uppenbarligen att göra med en annan intentional struk-
tur. I smärtan över att ha förlorat någon av sina nära och kära, i vån-
dan över ett oreparabelt misstag eller i ruelsen över ett misslyckande 
med bestående konsekvenser, liksom även i medlidandet med en främ-
mande fysisk smärta, har lidandet förlorat sin kroppsliga lokalitet och 
länkas istället till den ledsamma händelse som är bedrövelsens ur-
sprung och mål. Den ”bultande inre smärta” som sargar själen eller 
sliter hjärtat i bitar, gör det på ett vis som inte är mer än analogt med 
den verkliga tyngden över bröstet vid en infarkt eller vid den molande, 
skärande muskelvärken i sidan.

Den här spontana anpassningen av de fysiska smärtupplevelserna 
till det fenomenologiska kravet på eidetisk analys av den immanenta 
erfarenheten erbjuder emellertid inte en tillräcklig genomlysning av 
själva erfarenheten av smärta. Det är visserligen sant att Husserls verk 
rymmer spridda anteckningar och funderingar kring smärtupplevelser 
av stort deskriptivt intresse – just så sätts ju fenomenet i förgrunden 
–, liksom att dessa anteckningar blir mer enhetliga hos Scheler, om än 
med viktiga begreppsliga variationer. Det är också sant att problema-
tiken kring beskrivningen och konceptualiseringen av smärtan fi nns 
närvarande, kanske inte så mycket hos Heidegger, men däremot hos 
Sartre liksom, mer nyligen, hos Michel Henry. Dessutom publicerades 
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i Tyskland för bara tre år sedan Christian Grünys Zerstörte Erfahrung. 
Eine Phänomenologie des Schmerzes, ett verk som på ett kreativt sätt för-
länger Merleau-Pontys tänkande kring denna huvudfråga, som den 
store franske fi losofen inte själv utvecklade56. Min egen arbetshypotes 
är att det eidetiskt-immanenta perspektivet i Husserls specifi ka for-
mulering till syvende och sist rymmer det mest lovande närmandet till 
fenomenet smärta, och det som eventuellt kan göra mest rättvisa åt 
den iögonfallande egenheten hos det fysiska lidandet. Det handlar, 
som jag ser det, om ett solitt alternativ till de mentalistiska inställ-
ningar med vilka det brukar bli otillbörligt sammanblandat, men utan 
att därför upphöra att vara en modell som motsätter sig varje form av 
behaviorism, vare sig av materialistiskt eller icke materialistiskt slag. 

Men detta fenomenologiska närmande är också en teoretisk möjlig-
het som motstår den grammatikaliska kritiken av det privata språket. 
Den motstår eller undgår denna och skulle måhända till och med kun-
na erbjuda ett ifrågasättande av dess räckvidd och mening. Existensen 
av de eidetiska förbindelser som styr min egen immanenta erfarenhet 
av smärta, eller min egen primära erfarenhet, bildar i själva verket den 
fenomenologiska repliken till Wittgensteins envisa observation i Filo-
sofi ska Undersökningar. Jag tänker på hans iakttagelse att grammatiken 
hos fraser som: ”Jag har tandvärk” och ”Han har tandvärk” är princi-
piellt sett olika, till den grad att de båda fraserna inte borde analyseras 
som två fall av samma satsfunktion. Den absoluta uppfyllelse som gör 
existensen av mitt medvetande till ett radikalt faktum, just i kraft av 
dess självgivenhet och inom dess gränser, skulle etablera en oundviklig 
och oöverkomlig skillnad i förhållande till varje annat logiskt subjekt 
som tillskrevs existensen av ett medvetande. Detta anges som skälet 
till att det på vare sig metodisk eller ontologisk väg skulle gå att jäm-
ställa den ursprungliga evidensen för att ”jag har ont” och den icke 
ursprungliga ”han har ont”. Samtidigt som den fenomenologiska 
blicken icke desto mindre, och med samma tyngd, erkänner att ingen 
av mina egna upplevelser saknar specifi k bestämning, liksom de inte 
heller begränsas till att åtnjuta en rent privat bestämning; att upp-
levelsen med andra ord aldrig är en rent intern individuation utan, 
förslagsvis, smärta, sorg eller hunger, eller intuitiva minnen av dessa 

56. Würzburg: Köningshausen & Neumann, 2006.

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 



53

akter, eller vilken som helst heterogen akt som hos mig lika lite som 
hos någon annan får sina skillnader upplösta. Det är inte för att de är 
mina som upplevelserna är bärare av en individuell eller privat  mening. 
I den mån de uppfyller de nödvändiga villkoren för erfarenheten i 
fråga är dess specifi ka bestämningar i princip gemensamma för allt 
tänkbart medvetandeliv; det är av det skälet som immanensens lagar, 
av den elementära typen ”all smärta har en plats”, ”det fi nns ingen 
smärta i vilken hela kroppen värker”, gäller för mitt medvetandeliv 
och samtidigt på ett entydigt vis för vilket som helst annat liv som har 
känt smärta. Förmodligen uttrycker också påståendet om att det omöj-
ligtvis fi nns ett medvetande som inte upplevt smärta en eidetisk lag. 
Sammanfattningsvis är den individuella och individualiserade gram-
matiken hos ”jag har ont” inte bara förenlig med ett rationellt vetande 
kring smärtupplevelsen, utan därtill tillåter och förväntar sig denna 
grammatik ett visst klargörande av universell räckvidd.

Jag kommer i det följande att begränsa mig till att lägga fram några 
provisoriska anteckningar som i svepande drag drar upp riktlinjerna 
för en arbetshypotes kring en icke mentalistisk, icke behavioristisk, 
icke grammatikalisk fenomenologi om erfarenheten av smärta. Men 
först måste jag dessvärre tillägga ännu några klargörande ord om det 
centrala förhållandet mellan det immanenta och det eidetiska.

Å ena sidan ska immanensen hos det erfarande livet inte på något 
sätt identifi eras med en självrefl exiv förslutning av medvetandet kring 
sig själv. Ett av fl era principiella skäl är att erfarenheten väller ut i 
världen. I denna konstanta intentionala referens, som snarast kan lik-
nas vid ett oupphörligt görande och låtande, saknar erfarenheten i 
väsentlig mening förmedling, inre mellanled eller privata föreställ-
ningar, vare sig det rör sig om bilder, begrepp eller rena föreställ-
ningar. Erfarenheten saknar med andra ord all form av skräddarsytt 
innehåll för den mentala resten. Det medvetna livet förlöper från bör-
jan som ursprunglig erfarenhet, som varseblivning av ting, rymd, 
värld, gott och ont, och inte som vare sig bildmedvetande eller bety-
delsemedvetande. Dessa utgör sekundära former av intentionalitet hos 
vilka de betydelsebärande bilderna eller konstruktionerna i alla hän-
delser fortsätter att vara meningsbärande enheter och inte mentala 
innehåll av privat snitt. Saken är den att på samma gång och med 
samma rätt som erfarenheten väller ut i eller når världen, så utgör den 
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liv i första person, singulariserad och individualiserad existens, det 
existerande liv som är jag själv. Att framträda som person i världen, 
detta primitiva fenomen i alla sina objektiva variationer, kräver ett 
manifesterande dativ, ett mihi snarare än ett ego, som bara jag kan ha 
för mig, som jag är innan jag säger det till mig själv eller andra talar 
om det för mig och som utgör villkoret för allt självtilltal. Den värld 
som framträder skulle inte kunna framträda via någon annan koppling 
än den som länkar den till det egna livet, det liv som saknar deklina-
tioner och inför vilket världen framträder som ursprunglig närvaro.

På det hela taget är det inte bara den här immanenta, strukturella 
och defi nierande spänningen mellan erfarenheten av världen och med-
vetandets inre individuation som uppträder i den transcendentala 
 fenomenologins ontologiska begynnelse. Parallellt med och oskiljak-
tigt från denna spänning förfl yter och opererar den tidigare omtalade 
metodiska spänningen mellan mitt eget livs radikala individuation och 
det i princip gränslösa intersubjektiva värde som igenkänns i den onto-
logiska skillnaden mellan liv och värld. Dock är gränslöst intersubjek-
tivt värde här återigen bara ett annat sätt att säga ”eidetisk räckvidd” 
eller, om man så vill, begynnelsens fattbarhet såsom sann materiell 
nödvändighet. Den transcendentala fenomenologin är alltså en medi-
tation över världens framträdande, vilken i sin helhet förfl yter i första 
person, av eidetiska skäl och med eidetisk räckvidd, eller omvänt, den 
är en ontologi som söker universalitet och säkerhet med utgångspunkt 
i omständigheterna kring den absoluta individuationen hos mitt med-
vetandeliv. Med en måhända sista formulering kan man säga att den 
fenomenologiska upptäckten av livet och livets värld, trots att den 
knyts till det primära faktum som är min medvetna existens, inte be-
höver ett privat eller privativt språk utan tillåter ett uttryck av univer-
sella eidetiska sammanhang. De begreppsliga skillnaderna mellan upp-
levelse, mening och föremål, mellan erfarenhet och värld, mellan brist, 
smärta och sorg är inte benämnande utpekanden av privat slag. De 
äger i själva verket kategorins rang.

I bakgrunden till det här generella ramverket döljer sig två signifi -
kativa aspekter av smärtanalysen som vi ska uppehålla oss vid. Den 
ena, som är av närmast beskrivande slag, motsvarar smärtincidensen 
över uppmärksamhetsfaktorn. Den andra är mer begreppslig och sva-
rar mot den problematiska primära smärtanvisningen – på kroppen, i 
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medvetandet, hos jaget som lider den, eller bortom fenomenologin, i 
det socialt tolkade beteendet. I vart och ett av fallen belyses meningen 
hos denna ur-individualiserade immanens som, icke desto mindre, 
överallt fi nner sig underkastad universella kategorier. Jag börjar med 
förhållandet mellan uppmärksamhet och smärta.

Det är ett känt faktum att smärtan allt som oftast uppträder plöts-
ligt, på samma gång oväntat och tvingande och att den bemäktigar sig 
medvetandets nu utan att ett tidigare obehag eller ett igenkännbart 
hot på något sätt förberett oss på den. Man ska här inte tänka på 
svåra olyckor med allvarliga skador. Det getingstick som drabbar den 
fredlige cyklisten, slaget på armbågen, änkestöten som den ibland 
 kal las, bollen som från en främmande fotbollsmatch träff ade mitt 
oskyldiga huvud på den stökiga skolgården, alla inträff ar de tvärt, utan 
förvarning, som ”blixt från klar himmel”, från ingenstans. Även det 
återkommande eller kroniska lidandet kan ge sig tillkänna genom ett 
oförberett och plötsligt utbrott, antingen det sker i en stegrande olust-
känsla eller i ett lägre smärtregister. I samtliga fall påverkar den smärt-
samma händelsen inte längre, eller inte bara den egna kroppen, utan 
även den uppmärksamhetens säregna dynamik som artikulerar såväl 
varseblivningens fält som fältet för medvetandet i sin helhet. Cyklis-
ten, studenten vid sitt arbetsbord, eller fotbollspelaren räknade och 
räknar normalt med ett perceptivt panorama som artikuleras kring ett 
intressecentrum; något som i sin tur understöds av ett meningssam-
manhang och omgärdas av en betydelsehorisont. Allt detta är varse-
blivningen givet och bortom detta rör sig medvetandes försumbara 
marginaler, de möjliga samtidiga förnimmelserna av inte längre var-
seblivande slag (i en förenklad modell). Det överraskande utbrottet av 
smärta drar genast till sig alla de uppmärksamhetens och den paral-
lella uppmärksamhetens, alla de intressets och det parallella intressets 
strålar som spreds över det tidigare bestyret, samlar dem och fi xerar 
dem på den plötsliga händelsen. Men vid närmare betraktande blir 
även detta en otillräcklig, alltför tillrättalagd beskrivning av den häf-
tiga smärtan. Smärtans makt tvingar snarare såväl den direkta som 
den parallella uppmärksamheten på sammanhanget att centrera sig på 
smärtpunkten och att så förbli, fokuserad eller fi xerad med exklusivi-
tetens hela anspråk. Den av getingen stungna cyklisten måste exem-
pelvis ställa sig över den oväntade smärtan i en ängslig ansträngning 

FÖRSVAR FÖR DET FENOMENOLOGISKA PERSPEKTIVET



56

att inte tappa kontrollen över sitt fordon. Faktum är att cyklistens 
uppmärksamhet blivit inte bara påkallad utan den har, närmast i sin 
helhet och mer eller mindre utan marginal för reaktion, dragits till den 
kroppsliga smärtans fokus. Här har allt det som ett ögonblick tidigare 
uppmärksammats sjunkit undan. Cykelns färd över asfalten, den 
 parallella varseblivningen av den sista biten väg i det omgivande land-
skapet, eller den parallella medvetenheten om en eller annan tanke 
eller ett minne eller en bild som omgav honom eller henne, allt detta 
har i ett slag sjunkit undan till ett andra plan och hotar nu att sjunka 
ner till ett tredje, till den frånvaro av uppmärksamhet som torde ut-
mynna i ett säkert missöde och säkert än mer smärtsamt.

Den våldsamma rubbningen av uppmärksamhetens spektrum, med 
allmän förvirring av medvetandeliv och varseblivning som följd, är en 
tendens som, såvitt jag förstår, är utmärkande för all upplevelse av 
smärta, även om det sannerligen förekommer variationer beroende på 
kvalets intensitet. Men det gäller att uppmärksamma de olika sam-
band som, utifrån de konkreta modus som fenomenologin framhäver, 
förbinder uppmärksamhetens variabel med den fysiska smärtupp-
levelsen. Å ena sidan tar smärtan uppmärksamheten i anspråk, och 
därför hamnar den smärtsamma upplevelsen omedelbart i förgrunden 
av det snarast kaotiska överskott som befolkar allt medvetandes nu. 
Det är inte bara så att det inte fi nns en smärta som inte gör ont. Det 
fi nns heller ingen smärta som saknar relief inom cogitos specifi ka form, 
det vill säga inom det upplevelsens villkor som styr de samexisterande 
samtidigheterna. (Vilket i förbigående sagt rättfärdigar att det paral-
lellt medvetna eller till och med ouppmärksammade kroppsliga obe-
haget, obehaget i allmänhet, inte konceptualiseras som ett bara lättare 
lidande utan som ett särskilt underordnat slag av kval, vilken kretsar 
kring smärtan utan att själv vara smärta). Men å andra sidan kommer 
också smärtkänslans tilldragande förmåga att allvarligt begränsa med-
vetandefältet och göra att en omgivning i egentlig mening, liksom en 
kontext eller horisont av betydelsebärande slag, upphör att existera. 
Dessa gränsdragningar har grumlats och tenderar istället att löpa sam-
man, uppslukade i smärtans objektiva bakgrund eller bakomliggande 
skikt. Försänkt i smärta faller medvetandet om den yttre verkligheten 
ner i ett slags indiff erentierad globalitet av föga betydelse.

Såvitt jag förstår ges på det stora hela taget ingen smärta som drar 
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denna tendens till sin spets, trots att denna tendens alltså är en integ-
rerad del av smärtan. Den smärta ges inte som eff ektivt upphäver allt 
simultant medvetande om omgivningen och som, bokstavligt talat, 
skulle uppta hela det levande nuet. För att genomleva till och med den 
mest extrema smärta, såsom exempelvis Rafael Argullol har beskrivit 
det i sin självbiografi ska bok Davalú o el dolor (”Davalu eller smärtan”), 
är det nödvändigt att behålla åtminstone ett vidare medvetande om 
den egna kroppen. Genom att mer eller mindre överskrida smärtupp-
levelsen tillåter detta vidare fält medvetandets fokuserade lokalisering 
av smärtan. Jag vet inte om man kan säga att en avsvimning eller en 
förlust av medvetandet som följd av extrem smärta påvisar denna inre 
gräns, i vilken smärtan upphör därför att den bemäktigar sig hela med-
vetandefältet… Men i alla händelser skulle den uppnå det just till 
priset av erfarenheten själv. Smärtans monopolistiska tendens visavi 
uppmärksamheten är, alltså, ett utmärkande drag av väsentligt slag 
samtidigt som det är en rörelse som, i absoluta termer, är ohållbar.

I detta överraskande och redan rika initiala schema bör man slut-
ligen lägga märke till att smärtans absorberande av uppmärksamheten 
inte åtföljs av något som kan liknas vid en inneboende komplexitet 
hos upplevelsen. Detta till skillnad från vad som inträff ar i erfaren-
heter av förtvivlan och sorg, det vill säga till skillnad från den själsliga 
smärtan inom den fj ärde provisoriska typen av kval. Det onda som vi 
åsamkat andra eller det onda som andra tillfogat oss, smärtan i sorgen, 
tillåter en förklaring av språkligt eller icke språkligt slag, kanske be-
främjar den även en sådan förklaring, genom vilken den smärtsamma 
situationens olika sidor och relevanta faktorer framhävs och dess egen 
defekta mening vägs och avvägs i omdömesakter, i minnet. Den  fysiska 
smärtan har däremot en trubbig kvalitet som gör att den värjer sig mot 
all meningsutläggning, en närmast oartikulerad enkelhet genom vil-
ken hela dess objektiva mening tycks uttömd i det intensiva, lokalise-
rade, växlande kroppsliga kvalet. Som jag förstår det är den fysiska 
smärtan inte ens tillgänglig för verklig återerinring, för en intuitiv 
reproduktion i den strikta husserlska betydelse som reserveras för de 
intuitioner som inte är varseblivningar. Det som så brutalt drar ihop 
medvetandefältet och gör sig närmast allestädes närvarande är sam-
tidigt resultatet av en notorisk inskränkthet. Smärtan tar den cent rala 
uppmärksamhetens privilegierade fokus i anspråk och skapar den 
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 ”nuets orgie” som Argullol talar om, men utan att därför ge avkall på 
den kvävande inskränkthet som präglar dess få defi nierbara drag.

Låt oss därför, för det andra, titta på frågan om kategoriseringen av 
den fysiska smärtans grundläggande anvisning till en eller annan on-
tologisk kandidat på listan: kroppen, medvetandet, jaget eller det 
språkliga och socialt tolkade beteendet. Även hos Wittgenstein fi nns 
ett eko av denna knepiga fråga. Som i anmärkning 286 i hans Filoso-
fi ska undersökningar:

Men är det inte absurt att säga om en kropp att den har smärtor? Och 
varför upplever man en absurditet däri? I vilken mening är det inte min 
hand, som känner smärta, utan jag i min hand?

Vad är det för en stridsfråga: är det kroppen som känner smärta? – 
Hur ska man avgöra den? Hur visar det sig att det inte är kroppen? – 
Kanske så här: Om någon har smärta i handen, så säger inte handen det 
(om den inte skriver det), och man tröstar inte handen utan den lidan-
de: man ser honom i ögonen57.

Den transcendental-fenomenologiska kategoriseringen av smärtan 
behöver inte välja mellan kropp och medvetande, eller mellan ett 
 fysiskt objekt och jaget. Följaktligen behöver den heller inte söka 
 ytterligare broar mellan de motsatta instanserna, av vare sig kausalt 
eller icke-kausalt slag. Som analysen av dess inverkan på uppmärksam-
heten visar är smärtan helt klart en händelse som genomlevs samord-
nat och samtidigt med andra medvetna händelser och som inre ström, 
vilken i detta fall fl yter bittert. Så förstått är smärtan ett immanent 
temporalt objekt. I motsatts till Max Schelers anspråk på ett principi-
ellt sett punktartat och icke varaktigt villkor för smärtupplevelserna, 
och i motsatts till Michel Henrys omvända anspråk att förvandla den 
immanenta tiden till en avledd objektifi ering i förhållande till den 
ursprungliga självaff ektion i vilken det inte fanns en skugga av ytter-
värld liksom inte heller av upplevelsernas förlopp eller utläggning, ja 
i motsats till dessa bägge förslag fi nner jag inga deskriptiva hinder för 
ett erkännande av att den utstådda smärtan i själva verket varken är 
en punkt eller ett bestående tillstånd, utan att den, i likhet med varse-
blivningen av en melodi, eller den omdömesakt som själv sträcker ut 

57. Översättning Anders Wedberg, Thales, 1996.
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sig i tiden – även om dess objekt inte gör det – är en identitet gjord av 
tid, ett mer eller mindre sammanhållet skeende och av varierande var-
aktighet. Man skulle kunna säga att det föreligger en slags icke-logisk 
temporal gestalt, ett smärtans inre förlopp med eventuella mindre 
 variationer, stegringar, toppar, fall och så vidare.

Det anmärkningsvärda är att denna radikala temporalisering av 
smärtan inte visar sig oförenlig med den fysiska smärtans rumslighet. 
Detta i motsatts både till Husserls ambition i Logiska undersökningar 
och till den ontologiska tradition av dualistiskt snitt enligt vilken med-
vetandet endast existerar i tiden medan kroppen sträcker ut sig i rum-
met. Smärtans lokalisering, och vad mera är, dess rumslighet, tillhör 
smärtan på ett ursprungligt, inre och väsentligt vis; smärtans förlopp 
och rytm är inte en ren varaktighet som hos Bergson utan den tecknar 
av egen kraft ett slags intim topografi  med egna skärningspunkter och 
gränser, utvidgningsområden och djupare lager, och så vidare. Det 
värkande köttet är rotat på en eller annan plats, även mer eller mindre 
på en eller annan plats, i skikt och inom områden som upplevs och 
som inte gränsar till det objektiva rummet utan som tillhör den tak-
tila känslan, som må vara suddiga och obeständiga men inte därför 
mindre påtagliga. Migränen, magknipet, muskelvärken, för att ta 
 några elementära exempel, är primärt fördelade i det kroppsliga sche-
ma som de själva ansvarar för att omdefi niera. En dylik fördelning är, 
uppenbarligen, inte jämförbar med sorgens sekundära lokalisering: 
den tryckande ångesten som vilar tungt över bröstet, rädslan som fyl-
ler benen med kolsyra, besvikelsen som står ristad i ansiktet. Men 
ingen av dessa kroppsliga smärtor överlappar heller direkt de objek-
tiva fi gurerna, skallens, magens, musklernas mätbara dimensioner 
 eller någon annan objektifi erbar del av den objektiva kroppens organ. 
Rumsligheten hos det genomlevda kvalet rotas inte i fi guren av en 
trasig eller sprucken tand som i Wittgensteins exempel på ett icke 
privat förevisande av smärtan, och som på sin höjd tjänar som en in-
direkt, associativ uppvisning av detsamma.

Gott och väl, den ontologiska tes som svarar mot min fenomenolo-
giska utredning är att det primära subjekt som tillskrivs smärtan i 
själva verket är kroppen, men som levande kropp, som immanent 
kropp, inte Körper utan Leib: den intrakropp i vilken jag existerar, som 
Ortega y Gasset försökte säga. Smärtans ursprungliga plats är alltså 
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den kropp som utstår lidandet och som lider; inte det icke-utsträckta 
medvetandet, inte den rent temporala upplevelseströmmen, men inte 
heller en utsträckt rumslig fi gur som kunde tillåta ett intersubjektivt 
förevisande, som kunde erbjuda sig ur fl era perspektiv, som kunde 
nermonteras i fragmentariska bitar. Meditationen skulle till och med 
kunna förlängas i riktning mot en levande kropp som samtidigt var 
det fysiska lidandets patient och agent i en säregen form av själv-
aff ektion. Det är det plågade köttet som från sin egen vävnad låter 
smärtans repulsiva eller aggressiva motsträvighet breda ut sig; det är 
kroppen som i sin egen vävnad härbärgerar det onda, men det är  också 
kroppen som, genom sin egen beskaff enhet släpper lös och tillfogar 
det, till den punkt att smärtans deskriptiva kärna samtidigt motsvarar 
de aristoteliska kategorierna för aktion och passion, ett utstått slag 
som samtidigt är ett måttat slag. Denna besvärliga tes, som även  Elaine 
Scarry, helt utan samröre med fi losofi ska skolbildningar, utvecklar i 
sitt extraordinära verk Body in Pain58, bör inte avlägsna oss från det 
elementära konstaterandet att den levande kroppen utgör en väsentlig 
del av medvetandets immanens: den är en icke reducerbar del av den 
erfarenhet av värld som ges i radikal första person och är tillgänglig 
för eidetisk bevisföring.

Den anmärkningsvärda egenheten hos den transcendentala feno-
menologins deskriptiva ontologi visar sig slutligen också i det faktum 
att den essentiella lokaliseringen av smärtan på en levande kropp är 
förenlig med den direkta och omedelbara incidensen av smärtan hos 
jaget. Det kroppsliga kvalet når omedelbart fram till jaget och utstås 
helt och hållet av jaget. I fallet med den utdragna intensiva smärtan 
angriper den jaget och erövrar det. Det fi nns ingen förmedling som 
för från kroppen till jaget, eller ingen dubbel förmedling från kroppens 
upplevda del till hela kroppen och från denna till jaget, som Scheler 
föreslog. Det är även missvisande att, likt Ortega, tematisera jaget 
 genom motsättningen själ-ande, som om jaget vore en domare som 
överväger ett fall och fäller ett omdöme, eller en kapten som stävjar 
ett uppror, eller en åskådare som tittar på; ty innan alla dessa möjlig-
heter har jaget hemsökts av smärtan och i sin medvetna kropp är jaget 
dess off er. Det representerar därför också en avledande manöver att, i 

58. Oxford University Press, 1985.
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Wittgensteins anda, förmoda att jaget skulle tillskrivas smärtan av det 
skälet att det är jaget, inte handen, som ger uttryck för smärtan, och 
att det är i den andres ögon som den medlidande blicken vårdas. Det 
är ett immanent faktum att smärtan, på det mest enkla och primära 
vis, ”intresserar” jaget i en mening som ligger nära den medicinskt-
kirurgiska användningen av ordet, enligt vilken skadans slitning sägs 
”intressera” en muskel eller en artär. Med andra ord, smärtan berör 
jaget i egen person, den rör och angår jaget i det att den förändrar dess 
nu och binder det till den kroppsliga upplevelsen av det onda. Jaget 
som handlingssubjekt, som uppmärksamhetens administratör, de 
 högre känslornas pol, jaget som aktiv aktör och sändare av meddelan-
den, som är så närvarande i den fi losofi ska traditionen, är smärtkäns-
lans passiva centrum: på sätt och vis är jaget den måltavla som smärtan 
träff ar mitt i prick. Och bägge aspekter, den som hänför till kroppen 
och den som hänför till jaget, är helt och hållet förenliga eftersom 
 fenomenen försäkrar att sådan är den situation som faktiskt genom-
levs; och bara i livets självgivenhet ligger den norma normans som en 
fenomenologisk ontologi har att rätta sig efter.

Mitt skissartade försök till en analys av smärtan föreslår att en dylik 
ontologisk fenomenologi är a priori i den mån den kopplas till uttalan-
den behäftade med objektiv nödvändighet, men däremot inte, alltså 
den är inte a priori, med avseende på ett presumtivt föregripande av de 
upplevda fenomenen, av deras enorma och ordnade variationsrike-
dom, av den mening de uppenbarar och de överraskande lagbunden-
heter som tycks erbjudas en uppmärksam blick. Den fenomenologiska 
blicken strävar just mot att driva uppmärksamheten till den extrem 
där livet självt, i sin enhetliga självgivenhet och i mångfalden av sina 
strukturella former, fi nner sitt specifi ka begreppsliga uttryckt.

Översättning av Anna-Lena Renqvist.
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