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Varats smärta
SUSANNA LINDBERG

Varats smärta fi nns där innan du vet ordet av, innan du känner den. 
Den föregår dig. Inte heller är den en ”omedveten” sorg eller en 
”kroppslig” värk, för genom dessa förs man trots allt tillbaka på sig 
själv, även när man inte vet vad som fattas en eller vem man blir ge-
nom denna plåga. Varats smärta är äldre än vi själva: urminnes. Det 
blotta varat, varje vara, innebär smärta, också när livet är underbart 
och de levande varelserna njuter av det med glädje eller rofylld lust.

Så har det inte alltid varit. Smärtan smög sig in i existensens själva 
märg först när varat självt tolkades som liv. När varat är liv är existen-
sen, lika ursprungligt, smärta och salighet. Detta skedde i stor skala 
kring sekelskiftet 1800, inom den tyska idealismen och romantiken.

Detta lär vi oss delvis av Heidegger, som i sin text om Jünger från 
1955, ”Zur Seinsfrage”, förlägger det moderna smärtbegreppets ur-
sprung till Hegel.118 Hos Hegel, säger han, är smärtan, liksom begrep-
pet, ”det som samlar mest innerligt”: inte alls en transparent form 
utan den ”absoluta negativiteten” som den ”oändliga kraften” hos 
verkligheten, det vill säga hos ”det existerande begreppet”. Här rör 
Heidegger vid något väsentligt. Den hegelianska smärtan är begrep-
pets existens, det oändligas ändlighet – värken i tänkandets svåraste 
motsägelse. För Heidegger vore smärtan som absolut negativitet meta-
fysiskt relaterad till arbetet. Heidegger har förvisso rätt när han förkla-
rar smärtans ontologiska roll i det idealistiska varatänkandet genom 
att assimilera den till den gåtfulla ”absoluta negativiteten”. Jag skulle 
vilja distansera mig från honom bara genom att tolka smärtans abso-
luta negativitet i termer av liv, inte arbete. Därmed inte sagt att livet 
i slutänden vore något väsentligen annat än arbete, och än mindre 

118. Martin Heidegger, ”Zur Seinsfrage”, i Wegmarken (Frankfurt am Main: Klos-
termann, 1978), s. 398.
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möjligt att skilja från det – tvärtom. Men i den nämnda texten talar 
Heidegger för det mesta om Jünger, inte om Hegel, och han reducerar 
”arbete” till den jüngerska ”arbetarens” produktion, som bara består 
i inpräglandet av en given typ på allt som är.119 Den hegelianska nega-
tiviteten är förvisso inte bara ett pathos hos en materia på vilken en 
ideal, på förhand given form inpräntas. Den är smärtan i ett ”for-
mande” – men i ett ”formande” som är formens egen tillblivelse, inte 
påläggandet av en redan given form. Detta är vad ”livets” logik förkla-
rar långt bättre än någon ”arbetets” logik.

I det följande ska jag inte studera Heidegger för hans egen skull. I 
stället ska jag återvända till den tyska idealismen för att på nytt under-
söka – med Heidegger och mot honom – vad han pekat på som det 
kraftfullaste metafysiska uttrycket för smärtans väsen. Men dessför-
innan ska jag teckna en horisont för denna manöver genom att på-
minna om hur Heidegger själv vill förstå smärtans väsen inom ramen 
för sitt eget tänkande. Enligt hans föreläsning ”Die Gefahr” från 1949 
är ”smärtan varats grunddrag” (der Schmerz [ist] der Grundriß des 
 Seyns).120 Smärtan är den klyfta eller reva (Riß) ”vari grunddraget 
(Grund-Riß) i världens fyrfald dras [eller rivs] upp”. Genom ordet Riß, 
med dess rika semantiska fält, öppnar Heidegger upp frågan om smär-
tan. Å ena sidan, som Grundriß, uttrycker ordet varats fundamentala 
konstitution (eller rentav ”form”), som dess ”grunddrag”, en plan 
 eller en ritning. Å andra sidan, som Riß, tolkar det varats grunddrag 
som en brytning och ett intrång, något som river, spräcker och raserar. 
Varats grunddrag är inte en positiv form utan tvärtom den avgrunds-
lika klyfta som öppnas upp när, så att säga, varats ”kanter” rivs isär. 
Men egentligen är det som rivs isär förstås inte en ”kant”. Det är vad 
Heidegger betecknar som ”fyrfalden” av ”jord, himmel, dödliga och 
odödliga”. Här ska jag inte gå in på tolkningen av dessa märkliga ter-
mer: jag noterar bara att de är de element mellan vilka frågan om 
varats mening kan och måste ställas. För att formulera det mycket 
kortfattat: smärtan är här isärrivandet av sinnenas element så att san-
ningens dimension kunde öppnas upp. Det är ”grunddraget” i varats 

119. Ibid., s. 389.
120. Martin Heidegger, ”Die Gefahr”, i Einblick in das was ist. Bremer und Freiburger 
Vorlesungen, Gesamtausgabe 79 (Frankfurt am Main: Klostermann, 1994), s. 57.
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tilldragelse och i dess tänkande. För oss, tillägger Heidegger, är detta 
väsen hos smärtan fördolt, och vi ser bara lidande (Leiden). Det inne-
bär också att smärtan är ett sant ontologiskt fenomen: den är själva 
öppnandet av den ursprungliga diff erens som låter oss tänka varat. 
Smärtan, i kontrast till lidandet, är inte en aff ekt hos ett subjekt. Enligt 
detta perspektiv skulle det alltså tyckas som om idealisterna tänker 
smärtan som en funktion hos subjektet, och just därför tenderar att 
reducera den till ett lidande, vilket döljer varats ursprungliga smärta 
för oss.

Ett själv bortom människans medvetande

Det är förvisso sant att Hegel, liksom andra tyska idealister, tolkade 
varat som subjekt. Men som jag ska visa nedan kan deras förståelse av 
subjektet inte reduceras till självmedvetandet hos ett ego, som Heideg-
ger vill göra gällande. Det är också sant att de tänker sig subjektet i 
termer av ett visst lidande: man kunde rentav tro att smärtans funda-
mentala betydelse för konstitutionen av subjektet är en genuin inno-
vation inom den tyska idealismen. Ända sedan Schellings utrop: ”hur 
kunde grekerna uthärda motsägelserna i sin tragedi?”,121 fäste tyska 
tänkare särskild uppmärksamhet på existensens tragiska aspekt, som 
snart växte till en genuin fi losofi  om det tragiska.122 Människans själv-
medvetande konstituerades genom en tragedi: för individen var det 
tragedin i hans eller hennes liv i samhället, där människan ställs inför 
död, sorg och orättvisa; för fi losofen var det också anblicken av död i 
naturen, av historiens tragedier och de rådande kunskapssystemens 
ändlösa motsägelser. Självmedvetandets bildande var betingat av dess 
förmåga att uthärda de tragiska motsägelser det ställdes inför och slut-
ligen övervinna dem. Mot denna bakgrund kunde 1800-talets debatter 
tolkas som debatter om den riktiga tolkningen av tragedin själv. Vad 
är den tragiska antagonismen och vari ligger dess katartiska verkan? 

121. Briefe über Dogmatismus und Kritizismus, i Sämmtliche Werke, utg. K. F. A. Schel-
ling (Stuttgart-Augsburg: Cotta, 1856–1861), Abt. 1, Band 1; se början av tionde 
brevet, s. 336–351.
122. Jfr Philippe Lacoue-Labarthe, ”La césure du spéculatif”, i L’Imitation des 
modernes (Paris: Galilée, 1986), s. 39; och se Theodore D. George, Tragedies of 
Spirit. Tracing Finitude in Hegel’s Phenomenology (Albany: SUNY, 2006).
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Lär tragedin oss att acceptera vår ändlighet, som hos Hölderlin123, eller 
visar den hur enskildheten krossas, som hos Hegel? Är existensens 
tragiska karaktär ett argument mot livet, som hos Schopenhauer, eller 
trots allt en livsbefrämjande stimulans, som hos Nietzsche? Dessa frå-
gor förblir öppna. Men på denna nivå har tragedins problem främst 
att göra med människans självmedvetande och självförståelse, utan att 
uttryckligen beröra problemet med en ”varats smärta”, som är mitt 
ämne här.

Vad jag sökte var en varats smärta under medvetandet, under 
mänskligheten själv. I vilken mån kan vi säga att varat självt, redan i 
den tyska idealismen och inte bara hos Heidegger, är ”smärta”? Man 
kan ana hur denna idé uppstiger i det heraklitiska arvet bland ung-
domarna i Tübinger Stift (Hegel, Schelling och Hölderlin). För Hera-
kleitos var varat ”eld”, vilket för dessa läsare innebar en diff erentiell, 
ständigt föränderlig tillblivelse, eller den logik av födelse och död som 
driver allt. I sitt återupplivande av den heraklitiska tolkningen av varat 
som eld, omtolkade de den också ur ett resolut modernt perspektiv 
som subjekt, vilket de förstod som ande. Till skillnad från de carte-
sianska och kantianska subjekten är anden inte ”jag”. Den är absolut 
ande: varat självt såtillvida som det också tänker sig självt. För att 
formulera det helt kort: anden är varats relation till sig självt. Vi kan 
tänka oss att det ”känner” eller ”förnimmer” sig självt. Det känner sin 
egen ”eld”, och det är skälet till att vi kan säga att den ursprungliga 
”elden” här, för första gången, ”känns” som en ”smärta”: varats ur-
sprungliga eld bränner bara när varat är ett subjekt. Detta är kanske 
suggestivt – men det är förvisso inte särskilt klart. Vi måste närma oss 
”varas smärta” med större tålamod.

Låt mig sammanfatta: smärtan bestämmer förvisso idealismens 
subjekt. Men när subjektet inte är det jag-som-åtföljer-erfarenheten utan 
varat självt, är smärtan inte ett tillstånd hos ett mänskligt medvetande, 
utan ett konstitutivt drag hos varat självt. Vidare konstituerar smärtan 
varat när varat tolkas som liv. Men under den tyska idealismens och 

123. För en vacker presentation av Hölderlins användning av tragedin för att för-
stå moderniteten, se Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Mellan det egna och det 
främmande. Hölderlin och översättningens negativa ontologi”, i Lovtal till intet. 
Essäer om fi losofi sk hermeneutik (Göteborg: Glänta Produktion, 2006.) 
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romantikens period var livet – också det mest ursprungliga, elemen-
tära liv – aldrig en formlös magma av rena viljeutbrott och mållös 
energi (som i samtidens hypotes om livets ursoppa). Tvärtom: livet är 
en relation till självet. Denna idé härrör från en grundlig refl ektion över 
Kants defi nition av livet som en teleologisk aktivitet;124 i kontrast till 
arbetets teleologi (som förverkligar ett yttre mål) är målet för livets 
teleologi livet självt. I denna generativa tautologi är livet en relation 
till självet – och självet är ingenting annat än denna relation till sig 
själv. En sådan självrelation kallas också ”själ”, när själen förstås, i 
enlighet med Aristoteles De anima, som en ”substans med förmåga till 
liv”, det vill säga förmågan att ”livnära, växa och tyna bort av sig 
själv”.125 

Självrelationen, förstådd i termer av naturligt liv i allmänhet, är inte 
alls ett privilegium för människans självrefl ektion. Å ena sidan karak-
täriserar den alla existerande entiteter. Enligt perspektivet inom 1800-
talets tyska Naturphilosophie är inte bara människor, djur och växter 
levande, utan också stenar (enligt Hegel, till exempel, är stenen en 
”geologisk organism” som ”har sitt liv bakom sig”,126 i form av de 
gradvisa, kvasi-levande kristalliseringsprocesser som hör till dess abso-
luta förfl utna, det vill säga ett förfl utet som betingar nuet utan att 
någonsin ha varit närvarande). Å andra sidan karaktäriserar livets 
självrelation också varat som helhet. Enligt Schellings Weltseele, till 
exempel, är organiciteten naturens mest ursprungliga nivå.127 Verklig-
heten är ett ständigt föränderligt liv (och stabila produkter är bara död 
materia – när ”död” förstås som ”levandets” död, en abstrakt rest av 
den ursprungliga organiska processen).128 Därtill kommer att naturen 
själv är en organism: världssjälen.129 Varat är alltså en organism. Detta 

124. Kant, Kritik der Urteilskraft, § 65, 67, Werkausgabe, Band X (Frankfurt am 
Main, Suhrkamp, 1974).
125. Aristote, De l’âme, bok 2, 1, 412, övers. E. Barbotin (Paris: Les Belles Lettres, 
1989).
126. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften II, Werke 9 (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1970), § 339, s. 343.
127. Schelling, Weltseele, i Sämmtliche Werke (Stuttgart-Augsburg: Cotta, 1856–
1861), Abt. 1, Band 2, s. 500. 
128. Ibid., s. 494.
129. Ibid., s. 381, 569.
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innebär naturligtvis inte att universum skulle vara ett gigantiskt djur 
med nickande huvud och en svans som viftar: det innebär att vi inte 
kan undvika att tänka oss varat som en helhet vars delar är inbördes 
relaterade och som, då den är mer än den blotta summan av sina delar, 
är ett självändamål (det vill säga det fyller inte några yttre syften, som 
våra mänskliga planer eller Guds försyn). Denna ändamålsenlighet är 
varats totalitet som en förnuftsrörelse: detta är vad ”ande” innebär. 
Med andra ord: ändliga entiteter är själv, och varats totalitet är också 
ett oändligt själv. Att konstituera sig själv som ett ”själv” innebär att 
”leva”: och detta rymmer en viss ”smärta”.

Så långt har vi sett att smärtan, för den tyska idealismen, är andlig, i 
den meningen att smärtan fi nns där det fi nns en relation till ett ”själv”. 
Smärtan ligger i denna relation: den är det själv-avstånd som är det 
nödvändiga motstycket till själv-relationen. Självet är långt från sig 
självt. Det är skälet till att Novalis kommer att beskriva fi losofi n som 
en nostalgi, som en längtan att få komma dit där man hör hemma (i 
grunden till sig själv). Det är också skälet till att Schelling beskriver 
varat som en extas, som ett uppöppnande för det som ligger bortom: 
det fi nns inget Beisichsein utan ett sådant Aussersichsein. När allt är själv-
likt, är allt präglat av denna själv-brist – av en negativitet som innebär 
att ett själv inte är vad det är, det vill säga ett själv. Detta är anledning-
en till att självet ”temporaliserar” sig självt, som om det kände att det 
inte längre var ett själv eller ännu inte vore ett själv, utan en sträckning 
mot en fullhet av självlikhet som det projicerar som sitt ursprung och 
mål. Men självet har inget naturligt ursprung eller mål, ursprunget 
och målet är bara transcendentala projektioner. Självet som sådant är 
aldrig fullbordat. Negativiteten är självets ursprungliga väsen,  eftersom 
dess mål egentligen är att göra sig till vad det är: inte att förverkliga en 
given självgestalt, utan tvärtom att producera sig själv som producenten 
av ett själv – att göra sig till en själv-görare, ständigt på nytt.

Jag vill framhäva komplexiteten i denna tanke genom att konfron-
tera den med Heideggers läsning av Schelling (som också är hans läs-
ning av Hegel). Enligt Heidegger är idealismens subjekt en vilja (vilket 
är riktigt), och viljan vägleds av en idé som existerar i form av en före-
ställning (men detta är falskt).130 Heidegger förväntar sig i grunden att 

130. Martin Heidegger, Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Frei-
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idealismens subjekt ska vara en substantiell entitet, vars vilja skulle 
rikta sig mot en på förhand given föreställning, så att subjektets hand-
ling bara vore förverkligandet av en given möjlighet. En sådan tolk-
ning av viljan kan, i grova drag, tänkas beskriva vanlig poiesis (till 
 exempel tillverkandet av en säng). Men den kan inte beskriva ett självs 
handlande i dess fi losofi ska mening (självets liv), eftersom det senare 
just syftar till att beskriva hur subjektet förändras och hur dess före-
ställning föds i handlingens själva process. Åtminstone för Schelling 
och Hegel är subjektet inte givet före den handling i vilken det föds. 
Ren handling är tvärtom utgångspunkten: varat är att något händer. 
Subjektet är den agent som föds i handlingen själv. I kontrast till en 
hantverkare är anden inte en potentiell agent som kan välja att an-
tingen använda sina färdigheter eller förbli overksam; dessutom har 
anden inga givna färdigheter, utan måste ständigt på nytt skapa sig själv. 
Inte heller målet är givet före handlingen. Det föds i handlingen som 
en praktisk idé som inte säger vad som ska göras, utan att något måste 
göras (eftersom verkligheten är hemsökt av negativitet), och först efter-
åt kan handlingens mening framkomma och bli en teoretisk idé.

Denna rena handling är smärta. Smärta är inte en krämpa hos ett i 
övrigt fastlagt själv och inte heller ett dunkelt moment i en för övrigt 
klar och tydlig föreställning. Tvärtom karaktäriserar den subjektet 
mitt i en omvandling, när det är långt från sig självt. Det är anledningen 
till att smärtan också, i viss utsträckning, är smärtan i att dö och att 
födas. Självet dör från sitt forna själv: det upphör att vara vad det tidi-
gare var och visste. Det föds till ett nytt själv: men det vet inte vad 
detta kommer att vara. Dess föreställningar är inte tydliga. Andens 
fundamentala mål är utan tvivel att känna sig själv: det är skälet till 
att den lider av denna dunkelhet, av avståndet från dess ideal om klar-
het, av det omöjliga i att till fullo teoretisera omvandlingens egen 
 rörelse. Och likväl bejakar anden handlingen och den omvandling som 
denna innebär. Om det är smärtsamt att inte känna sig själv, så är det 
än mer smärtsamt att känna sig själv alltför väl. Andens självkunskap 
består av dess forna gestalter, vilka per defi nition är ensidiga och otill-
räckliga – och detta är inte ett problem som en bättre gestalt kunde 
avhjälpa, utan problemet med all (oundviklig) gestaltning som sådan. 

heit (1809) (Frankfurt am Main: Max Niemeyer Verlag, 1995), s. 113–114.
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Varje gestalt hos anden är som en förstenad rest av ett tidigare liv: som 
blott och bart en gestalt förmår den inte återge det liv som är andens 
innersta. Idealisterna vill bryta upp gestalterna och låta blodet cirku-
lera i deras ådror. Som Fichte formulerade det: man kan inte nå kun-
skap om livets sanna idé, man kan bara känna livet genom att leva 
det.

Den ändliga varelsens smärta

Jag ska strax undersöka denna blandning av smärta, liv och död mer 
ingående. Men först vill jag ange närmare vad som lider på detta sätt. 
Trots den allmänna struktur hos smärtan som låtit oss komma så här 
långt, är den ändliga varelsens lidande nämligen inte detsamma som 
den oändliga andens smärta.

På en första nivå är smärta den ändliga varelsens privilegium. Enligt 
Hegel är motsägelsen inte alls en abstrakt logisk princip, utan ”har sin 
existens i den levande varelsens smärta”;131 enligt Schelling är motsägel-
se och antagonism livets väsen.132 Ändligt liv – som också är ett liv vars 
oändliga begär bryts mot jordelivets begränsningar – är smärtsamt.

En ändlig varelse är ständigt utsatt, ständigt på gränsen till att läm-
na sig själv. Med andra ord: den tränger på mot sina gränser. Vilka är 

131. ”[Das Lebendige] ist der absolute Widerspruch […] Wenn man sagt, dass 
der Widerspruch nicht denkbar sei, so ist er vielmehr im Schmerz des Lebendigen 
eine Wirkliche Existenz.” Hegel, Wissenschaft der Logik II, Werke 6 (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1986) s. 481. Om motsägelsen som livets princip hos Hegel och 
Schelling, se t.ex. Philippe Huneman, ”From the Critique of Judgment to the 
Hermeneutics of Nature: Sketching the Fate of Philosophy of Nature after Kant”, 
i Continental Philosophy Review 39 (2006), s. 14–16.
132. I Weltseele säger Schelling: ”Der Grund des Lebens ist in entgegengesetzten 
Prinzipien enthalten, davon das eine (positive) ausser dem lebenden Individuum, 
das andere (negative) im Individuum selbst zu suchen ist.” (Abt. 1, Band 2, s. 503.) 
”Die negative Bedingung des Lebensprozesses ist ein Antagonismus negativer 
Prinzipien der durch den kontinuerlichen Einfl uss des positiven Prinzips (der 
ersten Ursache des Lebens) unterhalten wird. Soll diese Antagonismus im leben-
den Wesen permanent sein, so muss das Gleichgewicht der Prinzipien in ihm 
kontinuerlich gestört werden” (Abt. 1, Band 2, s. 507). ”Alles Leben muss durchs 
Feuer des Widerspruchs gehen: Widerspruch ist des Lebens Triebwerk und In-
nerstes” (Abt. 1, Band 8, s. 321.)
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dessa? Jag vill hävda att Hegel företar en vacker ”dekonstruktion” av 
Aristoteles just när han defi nierar den levande varelsens gränser (var-
vid den levande varelsen framför andra, enligt honom, är djuret).133 
Den levande varelsen, zoon, inte bara växer, utan föds ur en intighet 
(som också är klyftan mellan dess föräldrar: reproduktionens be-
greppsliga fullhet förutsätter enligt Hegel könsskillnaden). En zoon 
upptar inte bara näring, den äter något annat (såvida den inte äts av 
det andra). En zoon inte bara förtynar, den dör och försjunker i intig-
heten (vilket kan väcka idén om arten, men det är inte längre indivi-
dens problem). En zoon kan inte få sig själv att vara, den kan inte 
upprätthålla sig på egen hand och den är inte evig. Vid var och en av 
dessa gränser konfronteras den levande varelsen av intighet och an-
nanhet: detta är inte bara tillfälliga hinder för dess livsvilja, utan dess 
innersta väsen. För vissa individer av vissa arter kan dessa inre be-
gränsningar orsaka en förfärande existentiell smärta. Men den ändliga 
levande varelsen lider, så att säga, av en metafysisk smärta, även om 
den inte alls skulle ”känna” den. Källan till denna smärta är det fak-
tum att den levande varelsen, och idealt sett djuret, ”alltid har den 
andre i sig själv”.134 Detta innebär inte bara att lejonet har (eller vill 
ha) gasellen i sig själv. Hegel hävdar att födan, till och med i matsmält-
ningens osynliga processer, där bara obestämbara vätskor tycks cirku-
lera, förblir främmande för organismen. Lejonet uppgår inte i en för-
ening med gasellen; det sväljer något främmande och utsöndrar eller 
kastar upp vad det inte kan smälta; om det lever på bekostnad av det 
andra, så förgiftas det också av detta andra. Inte heller på den sociala 
nivån kan djuret, lika lite som människan, ”känna” sig självt tillräck-
ligt på egen hand. Det måste upptäcka sig självt utifrån andra levande 
varelser. Antingen är de annorlunda än det, till exempel för att de är 
dess byte eller rovdjur: ett lejon ”känner” sig självt som det djur som 
äter gaseller och dödas av människor. Eller så är de dess släkt, partner 
och avkomma: ett lejon är den som kopulerar med lejon och alstrar 

133. Jag ger en grundligare utläggning av Hegels djur i min ”Vivant à la limite”, 
Les Études philosophiques n° 1, 2006. 
134. ”Das Lebendige begibt sich immer in die Gefahr, hat immer ein anderes in 
sich, verträgt aber diesen Widerspruch, was das unorganische nicht kann.” Hegel, 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften II, Die Naturphilosophie, Werke 9 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), § 337 Zusatz, s. 338. 
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lejon. Det kan uppnå en begränsad tillfredsställelse i kopulationen och 
genom lek med sina ungar, men detta artens arbete är också dödens 
arbete för individen.

Heidegger kommer att säga, i anslutning till Uexküll, att djuret är 
sitt sätt att öppna upp sin miljö.135 Men redan Hegel, som undervisade 
Uexkülls grandonkel i Naturphilosophie, menar att djuret är denna 
 aktivitet att öppna upp sin egen rum-tid136, att översätta sin egen fun-
damentala negativitet till sätt att konfrontera sina andra (som byte, 
rovdjur, partner osv.)137, att uttrycka sitt eget jag (särskilt med rösten). 
Djuret är en praktisk aktivitet för att upprätthålla sig själv i en given 
värld, och detta är anledningen till att det till slut också blir en teore-
tisk aktivitet som förnimmer och i viss mån till och med konstruerar 
denna värld. Djuret producerar sig självt i denna aktivitet. Det repro-
ducerar inte en given form: ett verkligt lejon är inte en kopia av lejo-
nets idé – den sistnämnda har ingen oberoende existens. Djuret pro-
ducerar sig självt, förvisso i kraft av sin lejonnatur men samtidigt med 
en modifi ering och denaturering av sin förmenta form, som bara är 
spåret av vad det fi nner i sin egen, ändliga existens.

I Weltseele beskriver Schelling en mycket likartad tankefi gur även ur 
totalitetens perspektiv.138 Livets idé är en enda, men de existerande 
levande varelserna är med nödvändighet många. Ur ändlighetens per-
spektiv är livet själva livsakten, som är densamma hos varje levande 
varelse: det är den ursprungliga orsaken till de levande varelserna. Ur 
ändlighetens perspektiv har varje materiell entitet särskilda  materiella 
villkor som avgränsar och formar den.139 Organiska kroppar formas 

135. Martin Heidegger, ”Zweiter Teil” i Die Grundbegriff e der Metaphysik. Welt – 
Endlichkeit – Einsamkeit. GA Band 29/30 (Frankfurt am Main: Vittorio Klos-
termann, 1992). 
136. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften II, Die Naturphilosophie, § 
351, s. 431-434.
137. Denna logik förklaras, om än i en ytterst kondenserad form, i den Större 
 logikens framställning av ”livet”. Hegel, Wissenschaft der Logik II, s. 469–487.
138. Jag förklarar Schellings naturfi losofi  mer utförligt i min ”The Legacy of 
Schelling’s Philosophy of Nature in Heidegger and Merleau-Ponty”, in Das Ele-
mentale: Erde, Pan und Fleisch, red. Annette Hilt och Anselm Böhmer (Würzburg: 
Königshausen und Neumann, 2008).
139. Schelling, Weltseele, I, II, s. 505.
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 genom sina konfrontationer med andra kroppar, snarare än genom 
några på förhand givna ideala former, och deras formningsinstinkt 
(Bildungstrieb) producerar deras gestalt genom de modifi kationer som 
slumpmässiga yttre infl ytanden ålägger dem:140 det är därför som livet 
är antagonism och motsägelse. En levande organism är en förmedling 
av dess oändliga orsak och dess ändliga villkor; som en ändlig varelse 
är den ingenting annat än förmedlingen mellan det inre och det yttre. 
Organismen är denna förmedling: inte ett passivt mellanrum, utan 
förmedlingens aktivitet.141 

Detta är skälet till att en ändlig varelses form är dess relation till sina 
andra. Den är aktiviteten att relatera till det som är främmande och 
återvända tillbaka till sig själv – ett själv som ytterst är det mångfal-
diga, föränderliga spåret av varelsens relationer till sina andra. Ur 
Schellings perspektiv kan vi nu beskriva den ändliga levande varelsens 
smärta ur tre olika aspekter. För det första är det smärtan i konfron-
tationen med andra entiteter, som konstituerar och motsäger varelsen. 
För det andra är det smärtan i ”tyngden”, det vill säga i varats onto-
logiska grund, vilken som sådan inte är utan är ett rent begär att vara 
– möjligheten av att duka under för tyngdens kraft är en ständig möj-
lighet för den ändliga varelsen, som den slutligen kommer att krossas 
av. Och för det tredje är det smärtan av att inte ha uppnått sitt ”ljus”, 
det vill säga denna entitets ideala dimension; och ingen ändlig entitet 
kommer någonsin att helt förvandlas till sin idé, om inte annat för att 
den aldrig till fullo kan kasta ljus över orsaken till sin egen existens, 
det vill säga sin ”tyngd”.142

140. Ibid., I, II, s. 527, 566.
141. Marquet, Liberté et existence. Études sur la formation de la philosophie de Schelling 
(Paris: Cerf, 2006), s. 170.
142. För begreppen ”tyngd” och ”ljus”, se särskilt G. W. F. Schelling, ”Aphorismen 
zur Einleitung in die Naturphilosophie” (Sämmtliche Werke VII, s. 140–197) och 
”Aphorismen über die Naturphilosophie” (Sämmtliche Werke VII, s. 198–244).
For the notions of ”gravity” and ”light”, see in particular G.W.F. Schelling, ”Aph-
orismen zur Einleitung in die Naturphilosophie” (S.W. VII, s. 140–197) and 
”Aphorismen über die Naturphilosophie.” (S.W.VII, s. 198–244.)
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Det absolutas smärta

Det är anledningen till att det ändliga livet, för Hegel och Schelling, 
måste vara hemsökt av smärta. Men dessa tänkare kommer från en 
kristen bakgrund, som också lär ut en tolkning av den ändliga, timliga 
existensen som en tåredal. I vilken mån ansluter de sig bara till en 
nedvärdering av det ändliga livet? Betraktar de inte till slut ändlig-
heten som bara ett fall från oändligheten, bara ett provisoriskt medel 
som det oändliga använder på sin väg tillbaka till sin egen fullhet? Och 
är inte den oändliga andens självrelation slutligen en lycksalig lek med 
sig själv, när all smärta är övervunnen, upplöst, mer eller mindre bort-
glömd? På denna punkt är kommentatorerna inte eniga. Även mitt 
förslag förblir kontroversiellt – men jag hoppas att en kontrovers är 
mer tänkvärd än det helt uppenbara. Mitt förslag är helt enkelt att 
tolka både Schellings och Hegels förståelse av oändligheten som det 
ändligas oändlighet. Det oändliga är ingenting annat än den ändliga 
världen; och skild från den senare skulle den inte motsvara sitt eget 
begrepp, eftersom den inte skulle existera. I korrelation till detta menar 
jag att varken Hegel eller Schelling undertrycker smärtan i det abso-
lutas glädje, utan att smärtan förblir konstitutiv för det absoluta självt 
(även om dess specifi ka kvalitet varierar, från ”absolut negativitet” till 
”intighet” och ”ondska”).

Antikens orörlige rörare är ett evigt liv utan smärta: ett rent själv-
tänkande och ingenting annat, i evighet kretsande runt sig självt. Den 
tyska idealismen införlivar denna idé, men kompletterar och kompli-
cerar den med idén om negativitet, som härrör ur behovet av att tän-
ka själva erfarenheten av det absoluta. Såsom historisk, tidslig och 
ändlig knyter denna erfarenhet det absoluta till en refl ektion över 
smärtan. Den tyska idealismen kan inte tänka det absoluta utan dess 
födelse som en ändlig värld – och dess lidande. Detta innebär inte att 
det absoluta bara skulle återspegla en smärta som skulle existera endast 
i den ändliga världen. Tvärtom, liksom den ändliga verkligheten är en 
längtan efter oändlighet, är oändligheten smärtan i att framföda den 
ändliga verkligheten. Schelling och Hegel har båda en önskan tolka 
varat som liv, och ett behov av att förstå livet även i termer av lidande 
och död. Från denna gemensamma grund går de i skilda riktningar. 
För att formulera det mycket schematiskt kunde man säga att Schelling 
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förstår varats smärta i termer av en viss födelse, medan Hegel förstår 
den i termer av en viss död. Schelling tänker det absoluta utifrån idén 
om dess avgrundslika grund: det vill säga ”tyngden” i den mån som 
den aldrig kan omvandlas till ”ljusets” positivitet utan förblir ett rebel-
liskt dunkel. Denna grund är ett icke-vara som är havande med vara 
– och en tendens till icke-vara i varats innersta. Varats smärta är alltså 
framför allt en nostalgi för varat i icke-varats avgrundslika djup: det 
är värkarna hos icke-varat som längtar efter att framföda varat. Hegel, 
i kontrast till detta, förlägger snarare smärtan till den ändliga verklig-
heten själv. Smärtan ligger i de motsägelser och den död som tynger 
ner den ändliga världen: detta är det tänkvärda. Smärtan är inte en 
ontologisk princip: den är ändligheten själv –och det fi nns ingen evig-
het utan erfarenheten av ändlighet.

Hegel och Schelling tänker det ”samma” – men ”samma” är inte 
”liknande”, som Heidegger gärna säger i andra sammanhang. Inom 
ramen för denna korta text kan jag inte ge en tillfredsställande redo-
görelse för Hegels och Schellings olika sätt att närma sig ”samma” 
problem. Vad jag kan göra är att peka på detta ”samma” område som 
båda närmar sig. Vad är det ytterst fråga om i samband med smärtans 
problem? Formens födelse. Formen förmedlar mellan det ändliga och 
det oändliga: den är gnistan av oändlighet i den enskilda levande var-
elsen, och glimten av det reala i det absoluta. För de tyska idealisterna 
existerar formerna inte i någon hyperouranios topos, och de kommer inte 
till verkligheten som färdigtillverkade gestalter vilka inpräglas på en 
passiv hyle. Detta var vad Heidegger gjorde gällande när han knöt 
 Hegels förståelse av smärta till arbetet, vilket han tolkade som inprän-
tandet av en transcendentalt given gestalt på mänskligheten för att 
denna mänsklighet i sin tur ska inpränta sin gestalt på resten av verklig-
heten. Både Hegel och Schelling tänker emellertid formen som en 
suc cessiv formningsprocess: inte som anpassning till en given form 
utan tvärtom som formens egen födelse. Denna formning kan beskrivas 
som frukten av en transcendental inbillningskraft hos världsförnuftet 
självt. Men den kan också beskrivas som en verklig process hos existe-
rande varelser, i deras vacklan mellan vara och icke-vara och deras kon-
frontationer med varandra. Varats smärta är upprivandet av klyftan 
mellan vara och icke-vara, mellan det ena och det andra. Omnis deter-
minatio est negatio: och att ge form är just den negation som ”smärtar”.
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Denna idealistiska idé är den ”samma” som Heideggers idé om en 
ursprunglig reva i varat (Riß) – även om de samtidigt är så olika som 
tänkas kan. För Heidegger är ”varats smärta” öppnandet av den dimen-
sion i vilken den mänskliga tillvaron kan ställa frågan om varats san-
ning. För de tyska idealisterna är ”varats smärta” det absolutas egen 
smärta.

Översättning av Jim Jakobsson.
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