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Smärtans närhet och distans
MARCIA SÁ CAVALCANTE SCHUBACK

   Pain – has an element of Blank

                Emily Dickinson

”Pain has an element of Blank”, heter det i en dikt av Emily Dickin-
son.185 I kraft av detta element visar smärtan och lidandet på gränser 
för ord och mening, samtidigt som de kan betraktas som källor till 
meningsfulla ord, tystnader och innebörder. Medan varje individ 
 känner till och har erfarenhet av smärta och lidande, tycks smärta och 
lidande undandra sig varje försök till begreppslig defi nition och fi lo-
sofi sk förståelse. Roselyne Rey har skrivit en värdefull överblick av 
smärtans historia ur olika vinklar och perspektiv, där vi kan följa hur 
individer och samhäller förhållit sig till smärtan genom historien.186 
Det fi nns mycket att säga om de sociala och ideologiska konstruktio-
nerna av smärta och lidande, och om hur olika kulturer, epoker, indi-
vider och samhällen förhåller sig till smärtans och lidandets otaliga 
aspekter och dimensioner. Smärtans ansikten, såväl den egna smärtan 
och plågan som andras, förorsakar både fullständig ordlöshet och radi-
kalt skapande, både handlingsförlamning och ovillkorligt handlande, 
både obegriplig egoism och heroisk altruism. I ett modernt perspektiv, 
ett perspektiv byggt på uppfi nnandet av det autonoma subjektet, har 
smärtans och lidandets mening skilts från metafysiska  frågeställningar 
kring ondskans problem. Smärta och lidande framstår då som menings-
lösa och inte som pekande mot en moralisk och teologisk mening med 
människans existens i naturen som helhet, i världen och skapelsen. 
Frågan om smärta och lidande blir ett problem att lösa, inte längre en 

185. Emily Dickinson, The Complete Poems (London: Little Brown, 1998).
186. Roselyne Rey, Histoire de la douleur (Paris: Ed. De la Découverte, 1993).
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metafysisk fråga att ställa. Jobs fråga: ”Varför, Gud?”, har omvandlats 
till den mer pragmatiska: ”Vad kan vi göra för att utrota smärta och 
lidande från världen?” Denna fråga är emellertid beroende av ett auto-
nomt subjekt för smärtan och lidandet. Till grund för moderna diskus-
sioner om det mänskliga lidandets mening eller meningslöshet ligger 
övertygelsen att min smärta bara är min smärta och att jag inte kan 
känna den andres smärta. Frågan om andras smärta och lidande har 
utgjort ett huvudämne inom modern fi losofi sk och existentiell etik. 
De andras smärta har emellertid behandlats utifrån perspektivet av 
”min egen smärta” och dess irreducibilitet till varje annan smärta. 
Andras smärta och lidande kan vi bara närma oss, som det tycks, 
 genom analogi med en grundläggande insikt i ”min egen smärta”. 
Syftet med följande anteckningar är att diskutera moderna fi losofi ska 
förutsättningar beträff ande andras smärta och lidande. En inspira-
tionskälla för min text har varit Susan Sontags Regarding the Pain of 
Others, en bok som visar att den nämnda, analogiska synen på annan-
het är en källa till andras smärta och lidande, snarare än en garanterat 
etisk hållning till ”den” andre.187 En grundläggande misstanke är driv-
kraften bakom dessa anteckningar: nämligen en misstanke mot anta-
gandet att min smärta bara är min och att jag inte kan känna den an-
dres smärta, som tas för givet i många fi losofi ska diskussioner om 
empati, medkänsla och medlidande. Mitt sätt att fi losofi skt följa upp 
denna misstanke blir att diskutera begreppsligheten kring närhet och 
distans mellan självet och de andra, på en deskriptiv snarare än argu-
mentativ väg. Genom att konfrontera vardagliga föreställningar med 
teknologiska förändringar i uppfattningen av närhet och distans, 
främst då i anknytning till Ernst Jüngers essä Om smärtan, diskuterar 
jag hur traditionella etiska begrepp såsom medlidande och deltagande 
utgår ifrån ett objektiverande av den andre och av sig själv snarare än 
från en känslighet för den andre. I en hänvisning till Aristoteles be-
skrivning av eleos i Retoriken fi nner jag vissa element för att föreslå att 
begreppet eleos borde översättas till sorg och tristess snarare än till 
medlidande eftersom det grundas på en förståelse av smärtan såsom 

187. Susan Sontag, Regarding the Pain of Others (New York, N.Y.: Farrar, Straus and 
Giroux, 2003). Svensk översättning Att se andras lidande, övers. Caj Lundgren 
(Stockholm: Bromberg, 2004).
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en ”ekstatisk” struktur. Såsom ekstatisk och inte självisk är smärtan 
orten där självet upptäcker sig redan som en annan. Huvudtes i föl-
jande diskussion är att just i smärtan upptäcker vi att ”min” smärta 
aldrig är bara min och att vi faktiskt kan känna den andres smärta. 
Deltagande i den andres smärta sker därmed när sorg och tristess mot-
svarar en reell förvandling i den egna sensibiliteten.

*

Ett gammalt ordspråk säger att det ögat inte ser, därav sörjer inte 
hjärtat. För att se saker måste ögonen komma i kontakt med dem. Men 
detta är bara möjligt när det fi nns saker inom en synhorisont. Inom 
en synhorisont kan ögonen se saker som är avlägsna eller nära, men 
bara upp till en viss gräns. För att bli sedda får saker alltså varken vara 
för nära eller för långt bort. Saker som är för nära eller för långt bort 
kan inte ses, antingen för att de berör oss alltför mycket eller för att de 
inte berör oss alls. Detta mycket enkla och naturliga villkor för synen 
vägleder också sunda förnuftets föreställningar om människans kun-
skap om saker och ting. Det tycks helt uppenbart att när vi står alltför 
nära fakta och händelser, så blir det mycket svårt att utveckla någon 
kunskap om dem, om kunskap innebär att veta vad saker är i sig och 
inte för oss: vi blir alltför subjektiva, alltför inblandade, alltför partiska. 
Detsamma kan sägas när vi befi nner oss för långt borta från saker och 
ting. Som Platon tydligt påpekade i sin dialog Menon, om saker vore 
så långt från vår syn att vi inte ens upptäckte att de existerade, hur 
skulle vi då kunna söka efter dem för att lära känna dem?

Varken för stor närhet eller för stort avstånd framstår därför som 
förutsättningar för att se och för att nå kunskap om saker och ting. Här 
har det ingen större betydelse om sakerna är nära eller långt borta, 
bara att de måste vara tillräckligt nära och tillräckligt långt borta från 
kroppens eller själens ögon. ”Tillräckligt nära och tillräckligt långt 
borta” eller ”inte för nära och inte för långt bort”: detta välavvägda 
och kontrollerade förhållande mellan ögon och saker presenterar sig 
som de nödvändiga villkoren för en objektiv och rationell kunskap om 
och syn på saker och ting i sig själva. Det möjliggör en neutral iakt-
tagare – inte för nära – och utlovar ett kontrollerat engagemang – inte 
för långt bort – i förhållande till sakerna och världen.
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Annorlunda förhåller det sig emellertid när saker och ting är för 
nära eller för långt borta från vår synhorisont. Här tycks det gamla 
ordspråket svika eller åtminstone ändra mening. Vad ögonen inte kan 
se för att det är för nära eller för att det är för långt borta, kan inte 
desto mindre gripa hjärtat med djupaste sorg. Det som är allra längst 
från ögonen, det ögonen aldrig kan se, och som vi kallar det heliga, har 
människors hjärtan alltid sörjt över. Det som är allra närmast ögonen, 
det ögonen inte kan se eftersom det står dem alltför nära – lika nära 
som våra egna ögon, som vi själva, likaväl som ögonen och själven hos 
våra närmaste andra, som våra barn – detta är vad hjärtat sörjer allra 
mest. Det som för den objektiva kunskapen framstår som en brist, 
nämligen alltför stor närhet, är i själva verket en förutsättning för djup 
och intensiv sorg. Det är i själva verket den gränslösa närheten och in-
timiteten, det minimala avståndet – eller radikal immanens och själv-
aff ektion, för att formulera det i en mer teknisk-fi losofi sk vokabulär 
– som rör vid kärnan i det fenomen vi kallar sorg, lidande och smärta.

Alltsedan de äldsta grekiska mytologiska, poetiska och fi losofi ska 
frågorna kring sorgens och smärtans natur ställdes, har man erkänt 
två sidor av detta fenomen – den fysiska och den psykiska, kroppens 
smärtor och själens smärtor, fysiskt och moraliskt lidande. I viss mån 
fi nns en kontinuitet i den västerländska vokabulären kring smärta, där 
man tenderar att använda ett ord motsvarande smärta oftare för att 
uttrycka den kroppsliga smärtan, och ett ord motsvarande lidande för 
att uttrycka smärtkänslan, själens smärta. Vad gäller antikens synsätt, 
som i hög grad är förankrat i medicinens visdom, kan fysisk smärta 
inte betraktas oberoende av dess psykiska sida: att ha smärta är alltså 
att känna den, att i samma stund lida av den. Det är omöjligt att först 
känna och sedan lida. Detta kan förklara varför smärta och lidande, 
för antikens, medeltidens och andra förmoderna synsätt, knöts till 
hjärtat och inte till hjärnan, som 1800-talets neurovetenskap förutsatt. 
Såsom knutet till hjärtat kan faktumet att ha smärta inte skiljas från 
känslan och lidandet av att ha smärta. Den aktiva formen av smärthän-
delsen sammanfaller med dess passiva form.188 Denna antika uppfatt-

188. Detta återspeglas i den ambivalens som termen passion har i fl era språk, med 
innebörd av såväl begärets aktiva sida och dess lidande, passiva aspekt (pathos, 
paschein).
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ning, som säger att detta att ha smärta och att lida smärta sammanfal-
ler och därmed binder samman den fysiska och den psykiska sidan av 
smärta och lidande, betraktade emellertid inte detta sammanfallande 
som ett symmetriskt förhållande. Enligt detta antika synsätt var det 
bara själen som förmådde utstå och övervinna fysisk smärta och 
 lidande. Det är skälet till den utbredda uppfattningen att moraliskt 
lidande, hjärtats och själens smärtor, är mycket värre än fysisk smärta, 
som Cicero argumenterade så energiskt för i sin berömda dialog i 
 ämnet.189 Medan fysisk smärta inte kunde skiljas från själens och hjär-
tats liv, var det bara själens och hjärtats hälsa som förmådde om inte 
läka, så åtminstone trösta och lindra mänskliga sorger och smärtor. 
Eftersom den fi losofi ska visdomen ofta förstods främst i relation till 
människans smärta och lidande, fi nns det en lång tradition av att 
 defi niera den som tröst (consolatio)190. Vid sidan av denna väsentliga 
förbindelse mellan smärtans fysiska och psykiska sida, mellan kropp 
och själ, har smärta och lidande i förmoderna synsätt betraktats i re-
lation till sin motsats, nämligen lust och välbefi nnande. Fortfarande 
som en återspegling av antikens medicinska visdom, sågs smärta och 
lidande som en disharmoni och därför som ett privativt fenomen, som 
en brist på harmoni, lust och välbefi nnande. Den väsentliga kopp-
lingen mellan kropp och själ förstods i termer av en levande harmoni 
och därför som något underkastat förstörelse och dödlighet. I denna 
mening är smärtan och lidandet också uttryck för den metafysiska 
smärta och plåga som kallas döden, och har förståtts som dödens onda. 
Från dessa synsätt har vi ärvt tre, som vi kunde kalla det, dimensioner 
av fenomenet sorg och smärta: fysisk smärta, moralisk smärta eller 
själens smärta samt metafysisk smärta, dödlighetens och ändlighetens 
smärta. Denna trefaldiga innebörd av smärta och lidande är i hög grad 
närvarande i det svenska språket, som vid sidan av uttrycken ”ha ont” 
och ”göra ont”, gemensamma med många andra språk, använder ut-
trycket ”ha ont om” för att uttrycka att något saknas. Den arkeologi 
som blottlägger denna trefaldiga förståelse av smärtan, som dominerar 
i den västerländska kulturen, visar att den uppkommer ur en syn på 

189. Ciceros Consolatio. 
190. I denna tradition är Boethius bok Consolatio philosophiae (”Filosofi ns tröst”) 
den mest representativa.
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människolivet som en del av livets totalitet, som en del av en helhet, i 
själva verket en kosmisk helhet. Den mänskliga smärtan, till och med 
den mest individuella kroppsliga smärta, berör som sådan livets kos-
miska helhet och gör det sällskap. ”Sällskap nog”, som Emily Dickin-
son, många sekel senare, sjöng i en av sina dikter: ”Pain has but on 
Acquaintance / And that is death – Each one unto the other / Society 
enough” (1049). Det som vore märkligt för dessa antika och för-
moderna uppfattningar är det som för oss ter sig så välbekant och 
självklart, nämligen att isolera och privilegiera den fysiska smärtan i 
för hållande till smärta, lidande och ondska i moralisk och metafysisk 
mening.

Låt oss lämna till ett annat tillfälle diskussionen av grunderna för 
denna isolering och privilegiering av fysisk smärta i förhållande till 
moraliskt och metafysiskt lidande och ont. Låt oss bara acceptera, som 
ett allmänt påstående, att ett kännetecken för den moderna epoken 
och dess olika försök att förstå dessa fenomens natur är isolerandet av 
den fysiska smärtan från dess psykiska sida, åtskillnaden mellan att ha 
smärta och att lida av att ha smärta, och privilegierandet av fysisk 
smärta vid behandling av smärtans ämne. Mot denna isolering av den 
fysiska smärtan svarar ett privilegierande av det jag skulle vilja kalla 
smärtans egoistiska eller själviska struktur i moderna beskrivningar av 
detta fenomen – både inom naturvetenskapen och i humanvetenska-
perna. Smärtans egoistiska eller själviska struktur kan defi nieras som 
ett visst sätt att förstå fysisk smärta utifrån ”min egen smärta”, ”den 
smärta jag har”. Moderna beskrivningar av smärta och lidande utgår 
från upplevelsen av ”min egen smärta” som mönster för sina olika 
undersökningar och synpunkter. Det är ingen tillfällighet att Descar-
tes, den mest representative fi losofen för den moderna dualismen 
 mellan kropp och själ, talar om den ”egna” smärtan när han härleder 
den moderna rationalismens mest infl ytelserika fundament, det väl-
kända ego cogito ergo sum, ”jag tänker, alltså fi nns jag”, utifrån vilket 
sammansättningen av kropp och själ sedan härleds.191 ”Min egen 

191. Se framför allt den sjätte Meditationen: ”Det fi nns nu ingenting som denna 
natur lär mig med större eftertryck än att jag har en kropp, som befi nner sig illa 
då jag förnimmer smärta, som är i behov av mat eller dryck då jag är hungrig eller 
törstig osv. Alltså bör jag inte tvivla på att det ligger en viss sanning i detta”. René 
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 smärta” kan sägas ha en egoistisk struktur i fl era bemärkelser. Det är 
inte bara en vanlig uppfattning, en sensus communis, utan också en van-
lig känsla – ”sensus” här betyder alltså både sinne och sensibilitet – att 
”min egen smärta” inte kan kännas av någon annan än mig, att ”min 
egen smärta” är bara min. Förstådda inom ramen för den fysiska smär-
tan har smärta och lidande därmed bestämts som det mest över tygande 
beviset för både självets isolerade konstitution – dess självhet – och dess 
dimension av okommunicerbarhet och ojämförbarhet i förhållande till 
andra – dess själviskhet. Ur perspektivet av ”min egen smärta” kan det 
individuella självet inte bara legitimera sin självhet och själviskhet, 
utan smärtans fenomen antas också som något grundläggande, knutet 
till erfarenheten att jag i smärtan inte kan undfl y smärtan. Ur perspek-
tivet av den egna smärtan i den egna kroppen ter det sig mycket svårt 
eller rentav omöjligt att lämna det egna perspektivet, att glömma 
 självet och dess själviskhet – la doleur étouff e (”smärtan kväver”), som 
Marguerite Duras skrev så klarsynt i sin ungdomsroman La Douleur.192 
Smärtan har därför tagits som det mest uppenbara beviset för med-
vetandets immanens i kroppen och en ståndpunkt med obetingade 
rättigheter. Ur den egna smärtans perspektiv ter det sig mycket svårt 
eller rentav omöjligt att gå utanför den egna smärtan, att inte känna 
smärtan medan man lider. I denna mening kan fysisk smärta beskrivas 
som en centripetal struktur,193 såtillvida som allt dras ihop mot det som 
är fokus för smärtan, mot smärtans subjekt. Smärtan framträder som 
en ”sammandragning”, som jagets inriktning på sig självt. Detta im-
plicerar dessutom uppfattning att bara ”jag” kan känna min egen 
smärta och att den andre aldrig kan känna ”min” smärta. Men smär-
tan är också, och kanske framför allt, en rörelse för att undfl y smärtan 
– la doleur a besoin de place (”smärtan kräver plats”), för att återigen 
citera Duras. När man bränner handen på en kokplatta dras handen 
själv bort från plattan och håller inte fast vid den. Till och med maso-
chisten, den som söker smärta för att känna tillfredsställelse, söker 
smärta för att undfl y smärta, det vill säga för tillfredställelsen. Fysisk 

Descartes, Valda skrifter (Stockholm: Natur och Kultur Pocket, 1998), s. 138.
192. Marguerite, Duras, La Douleur (Paris: P.O.L., 1985).
193. Såsom föreslaget av Drew Leder, ”Toward a Phenomenology of Pain”, i 
 Review of Existential Psychology and Psychiatry 19 (1990), s. 255–266.
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smärta kan därför också beskrivas som en centrifugal rörelse.194 Smär-
tan kan ses som en utvidgning. I samma utsträckning som den egna 
smärtan tvingar jaget att förbli fånge i sig självt, driver den egna smär-
tan jaget att undfl y den egna smärtan, att undfl y sig självt. Den egna 
smärtan kan beskrivas som den paradoxala situationen att försöka 
undfl y sin egen skugga eller bita sig själv i svansen.195 Ramen för min 
egen fysiska smärta är egoistisk eftersom den utesluter den andre från 
känslan av min egen smärta och mig själv från den andres smärta och 
lidande. Inom denna ram hävdas dessutom att vi kan ha kunskap om 
en känsla bara om vi kan känna känslan, att det fi nns en avgrundsdjup 
oförenlighet mellan kunskap och känsla som utgångspunkt. Genom 
att göra detta utgår man inte bara från att min egen smärta är egois-
tisk, utan från att känslor som sådana är egoistiska till sin natur eller 
struktur. Känslor är bara ”mina” och som sådana omöjliga att nå kun-
skap om.

Låt oss diskutera denna vanliga känsla och uppfattning om smärta 
och lidande. Den kan också formuleras på följande sätt: i min egen 
smärta kan jag inte vara utanför smärtan, och den andre kan inte vara 
innanför min smärta. I min egen smärta kan jag bara vara en närhet 
till mig själv, och därför bara vara ett avstånd gentemot den andre. Ur 
perspektivet av min egen smärta verkar det omöjligt att överbrygga 
avståndet mellan självhet och annanhet. Jag är emellertid den andre 
för en annan varelse. ”Självet” är, gåtfullt nog, inte bara och absolut 
ett själv, utan också ett annat gentemot andra själv. Detta innebär att 
jag, i förhållande till smärtan, inte bara är den som känner smärta utan 
också den som inte känner smärta, nämligen den andres smärta. I 
förhållande till den fysiska smärtan kan vi säga att självet ”bara” kän-
ner sin egen smärta och ”aldrig” känner den andres smärta.

Ett allvarligt teoretiskt problem med fl era moderna redogörelser för 
fenomenet sorg, lidande och smärta är relationen mellan den ”egna 
smärtan” och ”andras smärta”, mellan självhet och annanhet, såtill-
vida som det är ”den egna” fysiska smärtans ramverk som för det 
mesta vägleder dessa beskrivningar. Den fråga som förblir öppen och 

194. Ibid.
195. Ibid., som Leder träff ande formulerar det: ”Pain operates through establis-
hing contradictions”, s. 261.
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ständigt hemsöker både vetenskapens och fi losofi ns synsätt är hur man 
ska överbrygga avståndet till den andres till synes otillgängliga smärta, 
när man utgår från ”den egna” fysiska smärtan som modell. Denna 
fråga kan också formuleras i följande termer: Hur kan vi ha kunskap 
om den andres smärta utan att känna den, om smärta är något vi bara 
kan ha kunskap om när vi känner den inom oss själva? Här skulle jag 
vilja föreslå ett annat sätt att refl ektera över dessa frågor. I stället för 
att fortsätta fråga hur jag kan känna den andres smärta, skulle jag 
vilja fråga: Hur är det möjligt att inte känna den andres smärta? Jag 
skulle vilja utmana smärtans egoism genom att fråga: Hur är det möj-
ligt att inte känna alls? I stället för att fokusera på självets känslor, 
föreslår jag att vi ställer frågan om självets icke-känslor. Detta är ett 
sätt att ställa frågan om likgiltigheten, som enligt min uppfattning är 
den idag mest påträngande av människan dunkla förmågor, den som 
Dostojevskij beskrev så mästerligt och träff säkert i Stavrogins gestalt 
i sin roman Onda andar.

*

Med erinrande av det gamla ordspråket – vad ögat inte ser, därav sör-
jer inte hjärtat – formulerades möjligheten av icke-kännande i termer 
av omöjligheten av att känna eller inte känna det som befi nner sig 
utanför eller alltför långt från vårt synfält. För oss idag ter sig detta 
ordspråk emellertid ganska märkligt, såsom alltför naturalistiskt och 
naivt. I våra teknologiska samhällen, dimensionerade och defi nierade 
av informations- och medieteknologiernas fenomen, kan sådana tan-
kar låta alltför primitiva, eftersom de inte tar hänsyn till den omvand-
ling av vår uppfattning om avstånd och närhet som dessa nya media 
medfört.196 I viss mening fi nns det inte längre några avstånd, åtmins-
tone i den mån som avstånd betyder något som inte kan nå fram till 
vårt synfält. Genom allt från teleskop och glasögon till internet och 
satelliter har våra moderna ögon lärt sig ett annat ordspråk, nämligen 
att vi idag kan se allting, genom att vi inte längre behöver ögon för att 
se saker. Men om det inte fi nns något som inte kan ses, och detta gör 

196. För en analys av hur de nya teknologierna förändrar vår känsla för avstånd 
och närhet, se Jonathan Crary, Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and 
 Modern Culture (Cambridge: MIT Press, 1999).
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att varje avstånd blir en närhet, så måste vi medge att detta bara är 
möjligt eftersom varje närhet också blir ett avstånd. Med våra tekno-
logiska medel undfl yr vi, genom ”skypande” och ”messande”, inte 
bara avstånden utan också närheten. Detta är viktigt att inte glömma: 
den samtida teknologin överbryggar egentligen inte avstånd. I själva 
verket undfl yr den avstånd samtidigt som den undfl yr närhet. Om vi 
vill förstå de förändringar i vårt förhållande till den egna smärtan och 
andras smärta som de teknologiska omvandlingarna av vårt synfält 
åstadkommer, så måste vi utveckla ett dubbelögt perspektiv, för att 
inte låta det som händer med avlägsna relationer frikopplas från det 
som teknologiskt händer med nära relationer.197 Samtidigt som 
 avstånden försvinner, förbleknar närheten. Teknologisk närhet och 
distans, liksom naturliga och tekniska ögon, är varken motsatta eller 
alternativa, utan så intimt sammanfl ätade att det ena redan är det 
andra, ”sällskap nog”.

År 1934 skrev den kontroversielle tyske författaren Ernst Jünger en 
essä med titeln ”Über den Schmerz”. I denna essä argumenterar han 
mycket bestämt för att vårt förhållande till smärta och lidande har 
förändrats på ett avgörande sätt genom den radikalt annorlunda för-
ståelse av varat och livet som växer fram med nya teknologier för att 
närma avstånd och fj ärma närheter. Även om Jüngers text skrevs före 
datorernas, den nya informationsteknologins och biogenetikens epok, 
fi nner vi här en viktig redogörelse för vad Heidegger kallade vårt ”tek-
niska förhållande till smärta och lidande”198. En av huvudpoängerna i 
Jüngers text är erkännandet av ett nytt medvetande som växer fram ur 
de nya teknologierna och den revolution av seendet som de har inlett. 
Fotografi , fi lm, television, video och datorskärmar inskriver det 
 levande ögonblicket i en icke-plats och en icke-tid, som gör det full-
ständigt likgiltigt för sin faktiska plats och tid, det vill säga för händel-

197. Varje teori om teknologin som inte ser att människans naturliga ögon fort-
farande är vid liv och lever tillsammans med de nya protetiska ögonen förblir i 
själva verket i grunden ett kyklopiskt, enögt teoretiskt perspektiv. Min poäng här 
är mycket enkel: för att förstå hur våra teknologiska ögon är relaterade till av-
lägsna andras lidande måste man samtidigt beakta både vad som händer i det 
naturliga avståndets närhet och i den artifi ciella närhetens avstånd.
198. Heidegger, M. ”Überwindung der Metaphysik” in Vorträge und Aufsätze. 
(Stuttgart: Neske, 1997). 
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sens kropp. Dessa medier är ”ljusskrifter” – det vill säga vad det gre-
kiska ordet fotografi  bokstavligen betyder. I dessa medier kan varje 
händelse inta vilken plats och tid som helst, den kan ses av alla och 
envar överallt i världen, och jag själv kan se mig själv inför mig själv. 
När vi inte längre behöver ögon för att se, tycks ögat kunna åstad-
komma det omöjliga, nämligen att se sig självt. Det tycks som om det 
nu äntligen är möjligt för ögat att se ögat, för jaget att se sig självt 
inför sig självt. Inte bara den avlägsne andre kan nu ses stå närmast 
mig, utan den som står mig närmast, det vill säga jag själv, kan nu ses 
stå som en annan framför mig. Genom dessa andra ögon kommer jag 
mig själv lika nära som månen. Detta är det andra medvetande som 
Jünger diskuterar och vill refl ektera över i sin text. Enligt Jünger be-
höver detta andra medvetande som växer fram med de nya förmed-
lingsteknikerna inte längre söka sig självt, och det förstår inte längre 
sig självt i termer av självutforskning och självkunskap. Den sokra-
tiska modellen för fi losofi skt och teoretiskt frågande är inte längre 
självklar. Självdistansering och inte närmande till självet blir det domi-
nerande draget i detta ”andra” teknologiska medvetande. I detta andra 
medvetande fi nns inte längre någon ”annan”, däremot ett annat själv. 
Såsom en ständig självdistansering känner detta andra teknologiska 
medvetande inte några gränser för sin förvandling till en avlägsen 
kropp för sig själv, det vill säga för objektifi erandet av sig självt, för att 
förvandla sig till något för sig självt och inte för ”mig”. Vad det hand-
lar om är inte längre en process för att upptäcka sig själv, utan för att 
förvandla självet till ett det-självt. Det är en process i vilken självet det-
självas. Varken ”jag själv” eller ”du själv”, utan en mångfald det-själv. 
Detta andra medvetande uppkommer när en objektifi ering blir möjlig 
inom det subjektiva självet. Självdistans, självobjektifi ering, att han-
tera självet som en utanförstående i förhållande till sig självt, möjlig-
heten av att tekniskt ställa sig själv utanför den egna kroppen – alla 
dessa i dag högst möjliga och verkliga vetenskapliga experiment för-
utsätter i sin tur en djupgående förändring i vårt sätt att känna, vår 
sensibilitet. Detta andra medvetande, för att fortsätta använda detta 
uttryck hos Jünger, är medvetandet om en annan sensibilitet, en 
 sensibilitet utan sinnen, en insensibel sensibilitet,199 i den dubbla 

199. Som Jan Patŏcka noterade: ”insensibiliteten är idag vår sensibilitet”, se ”Sé-
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 bemärkelsen av ett icke-kännande av känslan och ett kännande av icke-
känslan. Vad det handlar om är inte fullbordade tillstånd utan omvand-
lingar av sensibiliteten, och därför borde vi här hellre tala i termer av 
en fortskridande av-sensibilisering av sensibiliteten som ett fundamen-
talt drag i samtidens teknologier. Att av-sensibilisera sensibiliteten 
innebär primärt att hoppa över känslor genom att reproducera eller 
föreställa sig känslor i ord, bilder och ljud.

Det vi kallar av-sensibilisering av sensibiliteten är i viss mån relate-
rat till olika grader och former av fl yktprocesser. Från psykologiska till 
fysiska fl yktmekanismer, från sömn till schizofreni, från anestesi till 
nekros, från självstympning till självmord, fi nns ett spektrum av olika 
former och grader av icke-kännande av känslan, av-sensibilisering av 
sensibiliteten. Det som undergrävs i alla dessa grader och variationer 
är rumsliga och tidsliga relationer, avståndet och närheten mellan mig 
och mig själv, det andra och dess annanhet, jag själv och andra själv. 
Men denna av-sensibilisering kan också innebära att framkalla kän-
nandet av icke-känslan, något vi redan är bekanta med fysiskt, när en 
arm eller fot ”somnar”, när en kroppsdel är okänslig på grund av be-
dövning och även psykologiskt, när en psykopat inte kan känna något 
inför anblicken av smärtan hos sitt off er. Ett korrelat till denna fysiska 
känsla eller icke-känsla är kännande och sensibla maskiner, icke-kän-
nande ting som ”känner”, en sensibilisering av det icke-sensibla. Av-
sensibilisering av sensibiliteten och sensibilisering av det icke-sensibla 
är verkligen uttryck för det patos som är starkast i vår teknologiska 
värld, nämligen likgiltigheten. Denna likgiltighet eller indiff erens inne-
bär inte bara icke-kännande eller insensibilitet, utan framför allt indif-
ferens inför diff erentieringsprocesser, vare sig det är rumsliga eller tidsliga 
diff erentieringar, fysiska eller psykiska. Informations- och medietek-
nologi är per defi nition indiff erenta inför diff erentiering. Detta inne-
bär inte att man förnekar empiriska skillnader. Dessa kan till och med 
överdrivas. De framstår emellertid som helt betydelselösa såtillvida 
som de inte kan ses som diff erentieringsprocesser, och därigenom ut-
gör de ingen begränsning eller något hinder för utvidgandet av nya 
teknologier. Indiff erens inför diff erentiering innebär därför möjlig-

minaire sur l’ère technique” in Liberté et Sacrifi ce. Ecrits politiques. (Grenoble: 
Jerôme Millon, 1990).
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heten av att omvandla varje diff erens till den virtuella indiff erensen av 
allehanda tillfälligheter, av diff erenser. Men detta är bara möjligt om 
det som uppenbarar diff erensen i dess radikala betydelse omvandlas. 
Det som uppenbarar diff erensen i dess radikala betydelse är känslan. 
Indiff erens inför diff erentiering innebär därför indiff erens inför käns-
lor. I denna mening kommer detta andra medvetande som växer fram 
i vår teknologiska värld inte längre att defi niera sig självt som en iden-
tifi erare av identiteter och skillnader. Det är ett indiff erent medvetande, 
ett medvetande som opererar genom att neutralisera diff erentieringar.

Genom att begrunda denna teknologiska omvandling av sensibili-
teten, i vilken insensibiliteten blir sensibel och sensibiliteten insensi-
bel, kan vi kanske fi nna ett annat perspektiv för att diskutera det 
etiska engagemanget i andras lidande, när den andre innebär ett av-
stånd till den egna känslan. Det kan förefalla rimligt att hävda ett 
etiskt engagemang för andras lidande och smärta baserat på kännan-
det av icke-kännandet. De nya teknologiernas roll för fördömandet av 
krigsförbrytelser utgår i viss mån från detta antagande. I den redan 
nämnda boken, Regarding the Pain of Others, ifrågasätter Susan Sontag 
den förmenta självklarheten att uppvisandet och betraktandet av and-
ras smärta och lidande kunde vara en källa till ett än mer generöst 
medlidande, ett medlidande som inte förpliktade till ett subjektivt en-
gagemang och därför skulle kunna engagera tittarnas ”vi” i ett slags 
abstrakt, global sympati och empati. I många etiska frågor, där man 
utgår från ett globalt perspektiv och hävdar ett globalt demokratiskt 
synsätt, är det lätt att se ett erkännande av att vår värld, såsom globalt 
förmedlad av de nya teknologierna, är en värld präglad av ett annat 
etiskt medvetande. Detta andra etiska medvetande känner sig tryggt 
i förvissningen att även om jag inte kan känna de avlägsna andras 
smärta, så kan jag genom medieteknologierna känna detta icke-kän-
nande och därmed handla etiskt. Detta kunde då betraktas som en 
viktig etisk förtjänst hos de ”nya” teknologierna. Här måste jag er-
känna en djup fi losofi sk indignation inför sådana anspråk på global 
sympati, empati och medkänsla. Jag vill i själva verket hävda att ett 
sådant värdesättande av medkänsla på distans uttrycker en engagerad 
indiff erens, baserad på av-sensibilisering av sensibiliteten och sensibi-
lisering av insensibiliteten. Detta är emellertid ingenting nytt eller 
något som bara händer i vår samtida värld, såsom genomsyrad av 
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”nya” teknologier. Att känna icke-kännande och icke-känna kännan-
det är i själva verket ett grunddrag i fl era etiska ståndpunkter i den 
västerländska traditionen. 

Västerländska etiska synsätt uppvisar en gemensam tendens i sina 
olika perioder och traditioner, nämligen att rättvisa och etiskt hand-
lande omöjliggörs både av för mycket och för lite känslor gentemot 
andra. En inte alltför nära och inte alltför distanserad känsla har på-
ståtts vara den dygdiga och stoiska balansen i förhållande till andras 
smärta och lidande. Denna dygdiga och stoiska balans har traditionellt 
skildrats som en punkt där känsla och icke-känsla kombineras. Att inte 
inom sig själv kunna känna andras smärta och lidande innebär att det 
fi nns vissa känslor som på en och samma gång känns och inte känns. 
Dessa känslor av icke-känslor (en anestesisk etik) har i en lång etisk 
tradition diskuterats i termer av empati och sympati, medlidande och 
välvilja, barmhärtighet och medkänsla. Alla dessa dygder, som kunde 
betecknas som generositet och solidaritet, ett jag som altruistiskt 
sträcker sig mot den andres sorg och smärta, med förutsättande av en 
avlägsen lidande – antingen nära ögonen eller nära på skärmen – be-
traktas som dygdiga, baserat på ett anspråk om att känna icke-kän-
nandet, en sensibilitet för insensibiliteten. Detta innebär att insensi-
biliteten är verksam i dessa känslor. Och detta är ett enkelt faktum 
som vanligen förbises i de fl esta redogörelser för dessa så kallade etis-
ka dygder. Det var Nietzsche som grymmast visade hur det ”dåliga 
samvetet”, det insensibla och indiff erenta medvetandet, är verksamt 
även i dessa så kallade högre dygder. Men inte bara Nietzsche. Även 
Aristoteles har klätt av dygderna och visat hur höga etiska känslor kan 
ha beröring med ytterst anti-etiska känslor eftersom i smärtan är vi 
redan bortom och utöver oss själva.

Dessa nästan fenomenologiska beskrivningar av känslor som berör 
icke-känslor fi nner vi egentligen inte i Aristoteles etiska skrifter, utan 
i hans Retorik och Poetik. Det är ingen tillfällighet att Aristoteles dju-
paste analys av dessa dygder återfi nns i hans texter om språkets över-
talande, manande och performativa dimensioner – Retoriken och Poeti-
ken. Detta kan delvis förklaras med att dessa känslor i icke-kännandet 
av andras smärta diskuteras utifrån en annan grundval för att förstå 
smärta och lidande. Här är det inte smärtans egoistiska struktur, ”min 
egen smärta”, som tas som det primära exemplet på smärta, utan 
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smärtans ekstatiska struktur, som träder fram i smärtans ”skrik”. Smär-
tan beskrivs utifrån gråten, utifrån dess uttryck och uttrycksfullhet, 
och därför som en struktur där man sträcker sig bortom sig själv inom 
sig själv. I smärtan är självet inte i sig självt. I smärtan är självet ett 
bortom-sig-självt, det upptäcker sig självt som ekstatiskt. Medan många 
fenomenologiska beskrivningar av smärta och lidande tenderar att se 
smärta och lidande som en ”orgie i närvaro”, så upptäcker vi i Aristo-
teles beskrivningar smärtans ekstatiska struktur, i vilken förfl utet och 
framtid är lika närvarande som nuet.200 Aristoteles retoriska och poe-
tiska beskrivningar av dygdens förhållningssätt till smärta och lidande 
förmedlar åtminstone två viktiga insikter till oss. Den första kunde 
sägas vara en teoretisk eller rentav metodologisk och den andra en etisk 
insikt. Med Aristoteles lär vi oss att beskriva ett fenomen med två 
ögon och inte längre med ett kyklopiskt enögt perspektiv på olika 
 sidor var för sig. Detta innebär primärt att de nämnda dygderna bara 
kan defi nieras när man tar hänsyn till den dimension av icke-kän-
nande och insensibilitet som är verksam i dessa känslor, och därför 
genom en analys av deras motsats, låt oss kalla det negativa, anti-
etiska eller onda känslor.

Jag ska kort ta upp en del av hans redogörelser för eleos, som har 
översatts både som medkänsla och medlidande. Vi känner alla till den 
pedagogiska roll som medlidande och fasa har i Aristoteles diskussio-
ner av tragedin i Poetiken, känslor genom vilka åskådaren identifi erar 
sig med lidandet hos den andre som representeras av skådespelaren 
och genom vilka en rening, en katarsis av dessa känslor av fasa och 
fruktan äger rum. För att förstå den katartiska roll som spelas av eleos, 
som vi provisoriskt kan återge som medlidande, är emellertid beskriv-
ningarna i Retoriken oundvikliga, eftersom villkoret för att känna med-
lidande är känslan att den andres smärta och lidande kunde drabba oss 
själva. Enligt Aristoteles är det denna känsla av närliggande smärta 
och lidande, något som skulle kunna drabba en själv, som framkallar 
medlidande. Den som är helt förkrossad och förstörd av lidande kan 
inte fängslas av den andres smärta. Det är detta som gör en människa 

200. Se en annan dikt av Emily Dickinson (967): ”Pain – expands the Time – / 
Ages coil within / The minute circumference / Of a single Brain – / Pain contracts 
– the Time – Occupied with Shot / Gamuts of Eternities / Are as they were not –”.
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oförmögen att känna den andres smärtor och känslor. Detsamma hän-
der med den som känner sig så lycklig och lyckosam att han upplever 
sig som helt tryggad mot möjligheten att drabbas av den andres sorger 
och smärtor. Enligt Aristoteles är det bara den som redan har lidit men 
inte är helt överväldigad av smärta som förmår känna den andres 
smärta, känna eleos eller medlidande. Bara den som befi nner sig mitt 
emellan att vara idel lidande och inte lida alls kan känna den andres 
smärta. Eleos, medlidande, är bara möjligt när självet förmår känna den 
andres smärta som om den vore den egna smärtan. Detta som om är inte 
bara en fantasi eller en hallucination, inte heller en logisk analogi, 
utan ett som om som är verksamt i vårt minne av smärta och lidande, 
genom vilket vi till och med kan känna en kroppslig smärta i nuet när 
vi minns en tidigare, redan botad smärta i det förfl utna. Aristoteles ger 
ett bra exempel i form av en man (Amasis) som inte grät när han såg 
sin egen son dö, men som började gråta hejdlöst när han mötte en 
gammal vän som gick och tiggde på gatan. Denne man kunde inte 
gråta över sin egen sons död eftersom han var skräckslagen. Han kun-
de inte känna medlidande med sonens lidande, bara fasa. Vi måste 
därför skilja mellan medlidande (eleos) och fasa (deinos), hävdar Aristo-
teles. Eftersom han förstår medlidande som en känsla som bara kan 
uppträda när det fi nns en närliggande möjlighet att själv drabbas av 
den andres smärta och lidande, så menar han att medlidandet är knu-
tet till vår förmåga att närvarandegöra kommande smärta och lidande. 
Detta sker genom dramatisering (mimesis) av händelser genom vilka 
en kommande händelse görs närvarande i nuet.

En annan känsla som ofta förväxlas med medlidande (eleos) är in-
dignation (nemesis). Förväxling av känslor innebär att motsatta känslor 
till en viss grad eller punkt berör varandra. För att beskriva distinktio-
nen mellan medlidande och indignation jämför Aristoteles indigna-
tion med den mest närliggande och på något sätt mest motsatta käns-
lan, nämligen avundsjuka (fthonos). Om medlidandets känsla har att 
göra med en reaktion på någon som lider utan att förtjäna det, så lig-
ger indignationen närmare en reaktion på någon som är oförtjänt 
lycklig, vilket ligger ytterst nära avundsjukan, som är den illvilliga 
tanken att eftersom man själv förtjänar framgång och inte har det, så 
borde den andres framgångar raseras. Avundsjuka måste vidare skiljas 
från svartsjuka. Denna distinktion är den mellan att lida för att den 
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andre har vad jag inte har och att lida för att jag inte har något. Med-
lidandet, såsom knutet till känslan att den andres smärta och lidande 
kan drabba mig själv, ligger i vissa avseenden också mycket nära fruk-
tan. När medlidande relateras till fruktan kan man notera att graden 
av avlägsenhet eller avstånd i rum och tid är mycket viktig för att 
 defi niera bådadera. Som Aristoteles säger fruktar ingen egentligen 
 döden, utom när döden i någon mening är nära. I själva verket är vi 
likgiltiga för döden, eftersom min egen död är det som samtidigt är 
mig närmast och mest avlägset. Eftersom döden är alltför nära och 
samtidigt alltför avlägsen för alla, blir det omöjligt att förhålla sig till 
den medan man är i livet. Detta är grunden för epikurismens berömda 
förnekande av dödens verklighet: medan jag lever fi nns inte döden, 
och när jag är död fi nns inte livet. Den känsla som kallas eleos, vanligen 
översatt som medlidande, det vill säga att känna den andres smärta 
och lidande, är inte en känsla baserad på omöjligheten av att känna 
andras smärta, såtillvida som Aristoteles i sin diskussion inte utgår 
från en tydlig distinktion mellan själv och andra. Grundvalen för Aris-
toteles diskussion är en helt annan. Den är erkännandet av den egna 
ändligheten och sårbarheten. Utgångspunkten är människans bräck-
lighet och inte människans subjektivitet. Det levande och mänskliga 
måttet för medlidandet är för Aristoteles sårbarhet och bräcklighet, 
inte en osårbarhet upprätthållen genom fysiskt eller psykiskt avstånd. 
Här kunde vi parafrasera Emily Dickinson och säga: Smärtan har bara 
en bekant – och det är bräckligheten.

Här kunde många refl ektioner tilläggas. Men låt oss påminna oss 
huvudpoängerna vad gäller det teoretiska och metodologiska ansprå-
ket på att beskriva smärta och lidande i relation till insensibilitet, för 
det som framträder här, snarare än icke-känslor eller insensibilitet, är 
onda och destruktiva känslor. Indiff erens eller likgiltighet är i själva 
verket inte frånvaro av känslor utan en negativ känsla, en känsla knu-
ten till en upplevelse av negativitet. Den andra observation vi kan göra 
när vi följer Aristoteles beskrivningar av medlidande och andra  känslor 
i förhållande till andras smärta och lidande, är att den etiska dimen-
sionen av dessa känslor ska förstås utifrån smärtans ekstatiska struk-
tur, utifrån en smärta som skriker. Smärtan är inte något avskilt och 
isolerat från sina uttryck, från skrik, tårar och kroppsrörelser, eller från 
dess tysta uttrycksvariationer, som kvävd ordlöshet och stumhet. 
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Smärtan har sitt eget språk, som ligger nära tystnadens ogrammatiska 
grammatik. Det är skälet till att det i ”smärtan och lidandet” inte fi nns 
något att säga – och resten är tystnad. Det kan förklara varför Aristo-
teles i Retoriken och Poetiken vanligen använder ordet eleos och inte 
exempelvis synalgein som han gör i Nikomachiska etiken (9,4,1), ett ord 
som betyder just med-lidande, och inte heller termen oiktós som Platon 
vanligen gjorde. Eleos låter på ett visst sätt. Det låter i tristessens ton-
art. Det låter som elegi, den sorgsna och sörjande sång som i lidandet 
riktas till den lidande. Elegier är sorgens ord, framspringande ur 
 sorgen. I denna mening, tror jag, skulle vi bättre förstå det aristote-
liska uttrycket eleos och denna känsla av den andres smärta och lidan de 
om vi översatte det som sorg. Att känna den andres smärta och lidande 
har i denna dimension inget att göra med att vara nära eller långt från 
sig själv, att se eller inte se, att hävda en global eller lokal etik, utan 
snarare med förmågan att känna djup sorg. Att sörja över andras sor-
ger och smärtor, med hänsyn till smärtans och lidandets skrikande-
ekstatiska struktur, inte dess egoistiska struktur, innebär att nå en 
punkt där hjärtat känner verklig sorg. Denna punkt är en vändpunkt 
i vår egen sensibilitet. Det är som vändningspunkt i den egna sensibi-
liteten som Aristoteles defi nierar patos (Ret. 1378 a 8–9). Att handla 
etiskt, politiskt i förhållande till andras smärta och lidande tycks där-
för kräva mer än logiska argument eller global upplysning. Det tra-
giska moment det är fråga om här och som man kan se en djup för-
ståelse av i den grekiska antikens betraktelser över människans smär-
tor och lidanden, uttrycktes klart i några verser i Euripides Hippolytos. 
 Raderna lyder som följer (i Hjalmar Gullbergs översättning):

O Troizens kvinnor, hör mig, alla ni som här
i denna Pelopshalvöns förgård har ert hem!
I långa nätters grubbel över vad det är
som ödelägger människornas jordeliv,
fann jag att våra brott ej ha sin rot i brist
på eftertanke och förnuft. Nej, många ha
rätt insikt. Utan det förhåller sig väl så:
Man inser vad det rätta och det goda är,
men gör det inte.

Det tragiska momentet ligger i att det svåraste inte är att veta vad som 
är gott och ont, vad som är rätt och fel. Det svåra och obegripliga är 
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att vi vet det och ändå inte gör det goda och det rätta, att vi inte hand-
lar utan förblir likgiltiga, utan att känna känslorna, men däremot 
känna icke-kännandet. Det svåraste är att nå denna vändpunkt i den 
egna sensibiliteten, den punkt där metamorfosen kan äga rum, den 
punkt där det blir möjligt att verkligen känna djup sorg – eleos – och 
inte medlidande i sitt eget hjärta. Denna punkt är naturligtvis smärt-
sam, för i sorgen visar den sig som en punkt som hör varken till en 
själv eller till den andre. Denna punkt framträder som icke-annanhe-
tens föreningspunkt. Denna punkt eller detta ögonblick är det i vilket 
det blir möjligt att känna den andres smärta och lidande och inte bara 
känna den egna smärtan. Denna vändpunkt är den där det blir möjligt 
att säga ”du är min icke-andre”. Djup sorg, eleos, icke-annanhetens 
ögonblick, kunde vara den vändpunkt där en konkret handling kan 
börja. Skillnaden mellan närhet och distans blir här en fråga om hur 
vi inom oss kan bli en annan inför den andre. 

SMÄRTANS NÄRHET OCH DISTANS




