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Förord 

Jan Patočka är utan tvivel den mest inflytelserika tjeckiska filosofen under 
1900-talet – något som det ständigt växande internationella intresset för hans 
tänkande vittnar om. Han föddes 1907 i staden Turnov i norra Tjeckien, i vad 
som då var en del av Tjeckoslovakien. Familjen härstammade från Prag, 
men var – på grund av fadern Josef Patočkas otaliga anställningar – tvingad 
att flytta ett antal gånger, bland annat till Turnov där fadern var verksam 
vid tiden för Jans födelse.  

Fadern var professor i klassisk filologi och när Jan Patočka började 
studera vid Karlsuniversitetet i Prag 1925 var det klassisk filologi tillsam-
mans med romanistik och filosofi han studerade. Vid den här tiden var den 
filosofiska fakulteten i Prag djupt präglad av positivismen i Auguste Comtes 
efterföljd och Patočka kände sig på grund av detta malplacerad och föga 
stimulerad av sina lärares föreläsningar. Som doktorand erhöll Patočka 
dock ett stipendium 1928 som möjliggjorde ett års studier i Paris där han 
bland annat gick på Georg Gurwitschs, André Lalandes och Alexandre 
Koyrés föreläsningar vid Sorbonne. När Koyré skulle försvara sin avhand-
ling 1929 insisterade han på att universitetet skulle bjuda in hans gamla 
lärare Edmund Husserl för att närvara vid disputationen, men även för att 
hålla en rad föreläsningar vid Sorbonne. De ansvariga vid Sorbonne accep-
terade förslaget och Husserl höll sina berömda Parisföreläsningar vid 
universitetet i februari 1929 – föreläsningar som senare utvecklades till att 
bli en del av Cartesianska meditationer. Bland åhörarna vid dessa före-
läsningar fanns Jan Patočka som redan tidigare hade bekantat sig med 
Husserls arbete och som betraktade honom – som han själv skriver i en text 
om sitt möte med Husserl – som filosofen med stort F (als den Philoso-
phen).1 Detta första möte med Husserls tänkande gjorde ett starkt intryck på 
Patočka och kom att forma stora delar av hans eget tänkande.  

 
1 Jan Patočka, ”Erinnerungen an Husserl”, i Jan Patočka: Texte, Dokumente, Bibliographie, 
red. Ludger Hagedorn & Hans Rainer Sepp, (München: Verlag Karl Alber, 1999), s. 273. 
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Två år efter mötet med Husserl i Paris doktorerade Patočka vid Karls-
universitet med avhandlingen Begreppet evidens och dess betydelse för 
noetiken (Pojem evidence a jeho význam pro noetiku), vars ansats och pro-
blematik hade en tydlig koppling till Husserls tänkande. Efter disputationen 
undervisade Patočka vid ett gymnasium i Prag under ett par år för att sedan 
– med hjälp av ett stipendium från Humboldtstiftelsen – bege sig till Frei-
burg för att studera för Husserl under sommarterminen 1933. Väl i Frei-
burg mottogs Patočka av Husserls assistent Eugen Fink. Fink fungerade till 
en början som Patočkas lärare och förmedlade både Husserls och Martin 
Heideggers tänkande till honom. De båda kom senare att bli nära vänner. 
Patočka kom på så vis att ingå i den grupp av studenter som stod Husserl 
närmast på 30-talet.2 Patočkas filosofiska arbete inom ramen för den 
husserlianska fenomenologin nådde sedan sin höjdpunkt med habiliterings-
arbetet Den naturliga världen såsom filosofiskt problem (Přirozený svět jako 
filosofický problém, 1936) i vilket han analyserar den ”schizofrena” uppdel-
ningen mellan en ”naturlig värld” och den objektiva och naturvetenskapliga 
tematiseringen av den. Den naturliga världen såsom filosofiskt problem är i 
själva verket det första längre arbetet om den husserlianska ”livsvärlden” 
(Patočka använder oftast det något tidigare begreppet ”naturlig värld”) men 
det förblev, på grund av att det författades på tjeckiska, okänt i Västeuropa 
ända till 1976 då det översattes till franska.  

Efter publiceringen av habiliteringsarbetet präglades Patočkas liv till stor 
del av Tjeckoslovakiens politiska utveckling. Han fortsatte att föreläsa och 
undervisa vid Karlsuniversitet fram till 1939 då den tyska ockupations-
makten stängde alla tjeckiska universitet och högskolor. Under kriget 
undervisade han sporadiskt på olika gymnasier runtom i Prag för att vid 
krigets slut återvända till den filosofiska fakulteten vid universitetet. Den 
andra perioden vid Karlsuniversitetet blev emellertid kortare än väntat då 
Patočka var tvungen att lämna universitet av politiska skäl 1949, som en 
direkt följd av den kommunistiska Pragkuppen året innan. Från 1950 och 
fram till 1954 arbetade han vid Masarykbiblioteket, där han färdigställde en 
volym om Tomáš Masaryks kamp mot antisemitismen som emellertid 
aldrig kunde publiceras under Patočkas livstid, för att sedan mellan 1954 
och 1957 arbeta för det pedagogiska institutet vid den Tjeckoslovakiska aka-

 
2 Patočka återvände till Freiburg 1937 för att bland annat fira jul tillsammans med famil-
jen Husserl. Vid detta tillfälle gav Husserl Patočka en läspulpet som han i sin tur hade 
fått av den tjeckiska filosofen och sedermera statsmannen Tomáš G. Masaryk, som han 
studerat tillsammans med för Brentano i Leipzig. En gåva som Patočka kom att skatta 
väldigt högt.  
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demin. Hela perioden från 1949 till 1958 var Patočka föremål för censur och 
publiceringsförbud från den kommunistiska regimen och de skrifter han 
färdigställde under denna period om bland annat Comenius har endast 
publicerats postumt.3 Mot slutet av 1950-talet och i början av 60-talet blev 
regimen emellertid allt mer tolerant och Patočka kunde så småningom 
återvända till det akademiska livet – även om en stor del av den tidigare 
censuren fortfarande tillämpades. 1965 kunde han, efter vissa förhandlingar 
och diskussioner med företrädarna för den filosofiska fakulteten, lägga fram 
ett andra habiliteringsarbete med titeln Aristoteles, hans föregångare och 
efterföljare (Aristoteles, jeho předchůdce a dědicové) i vilket han tecknar 
Aristoteles förståelse av rörelsen och denna förståelses efterföljande utveck-
ling i och med den moderna naturvetenskapens framväxt. Tre år efter detta 
andra habiliteringsarbete blev Patočka slutligen utnämnd till professor i 
filosofi vid Karlsuniversitetet 1968, en titel som han utan tvivel förtjänat 
långt dessförinnan, men han hann endast föreläsa vid universitetet i fyra år 
innan han pensionerades 1972. Totalt sett föreläste Patočka därför endast 
vid Karlsuniversitetet mellan åren 1945–1949 och 1968–1972; det är från 
denna senare period som de föreliggande föreläsningarna härrör.  

Samma år som Patočka blev utnämnd till professor i filosofi inträffade de 
händelser som senare skulle gå under benämningen Pragvåren. Dessa händel-
ser hade sin upptakt i den allt mer öppna politik som den nye general-
sekreteraren för det tjeckoslovakiska kommunistpartiet, Alexander Dubček, 
börjat föra under 1968 och som slutade med att Warzawapaktens makter 
(förutom Rumänien och Östtyskland) invaderade Prag i augusti samma år. 
Den allt mer toleranta anda som hade genomsyrat den tjeckoslovakiska 
kommunismen på 60-talet och som nått sin kulmen i idén om en ”socialism 
med ett mänskligt ansikte” kom till ett abrupt slut, och många av de före-
läsningar och seminarier som Patočka ville hålla vid universitetet blev 
omöjliga att genomföra. Från slutet av 60-talet och fram till sin död 1977 
höll Patočka därför – i likhet med ett antal andra tjeckiska intellektuella – så 
kallade ”underjordiska seminarier” i deltagarnas lägenheter; seminarier och 
föreläsningar som sedan spreds via samizdatkopior mellan deltagarna. Det 
var ur dessa seminarier och spridda samizdatkopior som Patočkas mest 
kända verk Kätterska essäer om historiens filosofi (Daidalos, 2006) slutligen 
växte fram. Samtidigt som det politiska förtrycket och de öppna för-
följelserna av intellektuella ökade i Tjeckoslovakien kom Patočkas politiska 
 
3 Dessa skrifter, som senare har fått titeln Strahov Nachlass på tyska, lämnade Patočka 
vid Nationalbiblioteket i Prag där de först senare hittades av en slump av en bibliotekarie 
på 1990-talet.  
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ställningstaganden – som tidigare framförallt hade varit av filosofisk och 
intellektuell natur – att få allt större betydelse i hans liv när han tillsammans 
med Václav Havel och Jiří Hájek utsågs till språkrör för proteströrelsen 
Charta 77. Detta var också titeln på det dokument som rörelsens med-
lemmar hade skrivit under med krav på att den kommunistiska regimen 
skulle respektera de människorättsprinciper de själva hade undertecknat vid 
Helsingforskonferensen 1975. Det hela växte snabbt till en allt mer utbredd 
proteströrelse mot regimen som sådan. Sedan chartan publicerats i flera 
västliga tidningar den 6 januari 1977, förföljde och arresterade den tjecko-
slovakiska regimen rörelsens förgrundsfigurer, däribland även Patočka, som 
avled i sviterna efter ett elva timmar långt förhör hos den politiska säker-
hetstjänsten.4 

 

* 

Den föreliggande föreläsningsserien Inledning till fenomenologisk filosofi 
(Úvod do fenomenologiské filosofii) härrör som sagt från den period i slutet 
av 1960-talet då Patočka på nytt kunde undervisa vid Karlsuniversitet i 
Prag. Om Patočkas texter från 30-talet höll sig inom ramen för Husserls 
fenomenologi och inom ramen för lärarens problemställningar och ana-
lyser, kan vi i dessa föreläsningar se hur Patočka har blivit allt mer kritisk 
till den forne läromästarens filosofi. Från 40-talet och framåt intresserade 
han sig nämligen allt mer för Heideggers tänkande och började dela dennes 
kritik av Husserls fenomenologi. Även om Heideggers tänkande hade varit 
närvarande redan i Den naturliga världen såsom filosofiskt problem och utan 
tvivel spelade en viktig roll för Patočkas tänkande redan tidigt under 30-
talet (Patočka hade även bevistat Heideggers föreläsningar i Freiburg) var 
det under denna tid underordnat den husserlianska fenomenologin och 
dess analyser. Man kan skönja utvecklingen mot en mer positiv värdering 
av Heideggers tänkande i en rad olika texter från den period då Patočka var 
verksam utanför akademins politiserade murar, men den är kanske som 
tydligast i brevväxlingen som Patočka förde med Eugen Fink. I denna 
brevväxling mellan de två vännerna och forna studenterna till Husserl kan 

 
4 För en längre biografisk redogörelse om Patočkas liv se: Erazim Kohák, Jan Patočka: 
Philosophy and Selected Writings, (Chicago: University of Chicago Press, 1989) och 
Milan Walter, Jan Patočka: Sein Leben und sein Werk: eine monographische Betrachtung 
seiner frühen und mittleren Entwicklungsphase: 1907–1965, (Münster: Univerzität zu 
Münster, 1985). 
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man följa hur båda, på delvis olika sätt, i allt högre grad ifrågasätter vissa 
grundläggande delar av lärarens filosofi, men i ett försök att vidareutveckla 
den snarare än att övervinna den.5 

Även om den huvudsakliga problematiken till stor del var densamma som 
tidigare, alltså hur man skulle kunna övervinna det gap som uppstått mellan 
vår ”naturliga” erfarenhet av världen och den naturvetenskapliga förståelsen 
av den, såg svaret på denna fråga radikalt annorlunda ut i Patočkas senare 
texter än i de tidigare. Medan han på 30-talet betraktade den transcen-
dentala subjektiviteten och dess tidsliga erfarenhetensström – såsom den 
analyserats och beskrivits av Husserl – som den grund på vilken erfaren-
heten vilar och konstitueras, och som den punkt genom vilken den så 
kallade ”schizofrena” samtida situationen kunde förklaras, ändrade han helt 
och hållet uppfattning på 60-talet. I stället för att betrakta den transcenden-
tala subjektiviteten som ett svar på den här problematiken började han nu 
att betrakta den som en del av problemet som sådant. När Husserl 
reducerade erfarenheten till subjektiviteten och dess konstituerande proces-
ser fortsatte han, enligt Patočka, att arbeta och tänka i en tradition som hade 
sin upprinnelse hos Descartes och som, samtidigt som den utgjorde moder-
nitetens början, upphöjde människan till naturens och världens härskare – 
något som skulle bli till en förutsättning för den moderna naturvetenska-
pens framväxt. Förutom att Husserl på detta sätt är en del av den ”car-
tesianism” som Patočka så lidelsefullt kritiserar i denna föreläsningsserie, 
kritiserar han även sättet på vilket Husserl tematiserar den mänskliga 
subjektiviteten och hur han på ett filosofiskt plan når fram till den.  

Eftersom den transcendentala subjektiviteten skulle fungera som grund 
för erfarenheten i Husserls tänkande var det oerhört viktigt och avgörande 
för honom att den var säker och orubblig för att inte den resterande 
strukturen skulle rämna. I Cartesianska meditationer (som Patočka, som 
tidigare nämnts, hade lyssnat till i en ofullständig version i Paris) analy-
serade Husserl vägen till denna grund i Descartes efterföljd genom att 
radikalisera det cartesianska tvivlet med hjälp av det metodologiska be-
greppsparet epoché och reduktion. Genom epochén sätts världen som 
Husserl själv beskriver det ”inom parentes” och vi slutar att hålla den tro på 
varat som finns i vår vardagliga inställning för giltig. I detta tvivlar vi i själva 
verket inte på att världen finns till, men vi betraktar den som en giltighet 
som har modifierats till att bli till ett ”blott fenomen”. Det som intresserar 

 
5 Eugen Fink & Jan Patočka, Briefe und Dokumente 1933–1977, red. Michael Heitz & 
Bernhard Nessler, (München: Karl Alber Verlag, 1999). 
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oss är därför som Patočka skriver inte föremålet som sådant, utan ”vi 
koncentrerar vårt intresse på erfarenheten av föremålet”. (80) Sedan vi har 
utfört denna epoché kan vi enligt Husserl studera världens mening på en 
transcendental nivå där det enda som återstår efter den metodologiska ope-
rationen är vår egen intentionala relation till omvärlden i fråga – den rena 
strömmen av våra tankar (cogitationes). Intimt förbunden med detta inhi-
berande, eller ickesättande av världen, är den husserlianska metodens andra 
sida, nämligen reduktionen. Genom epochén reduceras nämligen världen till 
det som Husserl kallar den ”transcendentala varagrunden”; det vill säga till 
den transcendentala subjektiviteten. Att världen har satts inom parentes leder 
oss därför tillbaka till den transcendentala subjektiviteten som det apodiktiska 
skikt förutan vilket världen inte skulle ha någon mening för oss. Världen 
reduceras därför till medvetandets och subjektets immanenta domän, till en 
domän som genom den cartesianska metoden har visat sig vara garanterad i 
vår självreflektion. Men det är på precis den här punkten rörande självreflek-
tionens uppfångande av det egna jaget, den transcendentala subjektivitetens 
struktur, som Patočka ställer sig kritisk till Husserls analyser.  

Enligt Patočka blandar Husserl samman olika domäner när han påstår 
att det egna själslivet kan fångas i reflektionen på samma sätt som ett yttre 
föremål, med den skillnaden att själslivet skulle vara omedelbart givet till 
skillnad från tingen. I en intressant jämförelse mellan Husserl och Hegel på-
pekar Patočka att det finns ett gemensamt element i de båda filosofernas 
tankar om anden och självmedvetandet, nämligen att medvetandet, med 
Hegels ord, är sitt eget begrepp och att det granskar sig självt. Skillnaden är 
emellertid att Hegels dialektik tillåter en spekulativ tes enligt vilken 
medvetandet och dess föremål ”bildar en helhet och en cirkel” och att de 
slutligen ”skapar en helhet, det absoluta föremålet, och att resultatet blir det 
absoluta vetandet, vetandet om vetande”, medan Husserl helt och hållet 
saknar en sådan dialektik och därför förleds till att betrakta medvetandet 
som ett föremål, som ett noema, bland andra. (91) Även om Patočka inte 
skulle hävda att det är just dialektiken som är nödvändig för att själv-
reflektionen ska kunna garantera sitt innehåll och inte förtingliga det till ett 
noema, är det tydligt att han anser att Husserl inte har klargjort vad han 
egentligen menar med reflektion. Som Patočka skriver förutsätter Husserl 
tvärtom ”reflektionen redan från början och hela den transcendentala 
fenomenologin bygger på detta antagande” och utan någon sådan 
”reflektionsteori” (som Patočka skulle säga att det trots allt inte finns) måste 
reduktionen revideras. (93)  
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Även om reduktionen på det här sättet inte är giltig enligt Patočka så är 
emellertid epochén fortfarande det. Epochén öppnar nämligen upp feno-
menologins egentliga fält och gör det möjligt för oss att tematisera fenome-
nens framträdande bortom deras vardagliga och naturvetenskapliga tema-
tisering.6 Problemet med Husserls fenomenologi är därför enligt Patočka att 
han inte förblev trogen fenomenologin som en lära om framträdandet som 
sådant. Genom att Husserl reducerade framträdandets struktur till en speci-
fik framträdelse, nämligen till subjektet, reducerade han framträdandet till 
en konstruktion, och till en konstruktion som inte ens kunde verifieras 
fenomenologiskt. Uttryckt med andra ord, och i en terminologi som starkt 
påminner om Heideggers, handlar det därför om att Husserl inte tillräckligt 
har uppmärksammat det som Patočka beskriver som den ”fenomenologiska 
skillnaden” mellan framträdandet och de framträdande fenomenen.  

På den här punkten i föreläsningarna, när Patočka nått fram till sin kritik 
av subjektet i Husserls fenomenologi, kan vi börja skönja något av Patočkas 
egen förståelse av fenomenologin som han, fastän han inte använder 
begreppet i denna föreläsningsserie, kallade för en a-subjektiv fenomeno-
logi. Den a-subjektiva fenomenologin syftar – som dess namn vittnar om – 
till att förstå fenomenens framträdande bortom subjektet och i dess relation 
till framträdandet som sådant. För att kunna utarbeta en sådan fenomeno-
logi vänder sig Patočka därför till Heidegger som i hans ögon är ”en tänkare 
som sedan länge har utarbetat fenomenologin som en lära om fram-
trädandet utan att reducera framträdandet till ett subjektivt varande”. (100) 
Det som Patočka framförallt intresserar sig för hos Heidegger i denna 
föreläsningsserie är den analytik av den mänskliga tillvaron som Heidegger 
utvecklade i Vara och tid och i andra skrifter och föreläsningar under 1920-
talet. Patočka förespråkar en a-subjektiv fenomenologi, men detta innebär 
inte att han på något sätt lämnar den mänskliga existensen och dess relation 
till framträdandet bakom sig, tvärtom. Negationen som i uttrycket ”a-
subjektiv fenomenologi” etymologiskt utgörs av ett grekiskt alfa-privativum 
negerar visserligen subjektet, men behåller likväl en relation till det 
negerade i fråga. Uttryckt med andra ord kan man därför säga att en a-
subjektiv fenomenologi visserligen syftar till att övervinna subjektet, men på 
ett sätt som gör det möjligt för oss att tematisera den mänskliga existensen 
bortom subjektets traditionella struktur såsom något som föreställer sig den 
objektiva världen som något avskilt från det. Till skillnad från den transcen-

 
6 Se: Jan Patočka, ”Épochè et réduction”, övers. Erika Abrams, i Qu’est-ce que la phé-
noménologie?, (Grenoble: Jerome Millon, 1988), s. 249-261.  
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dentala subjektiviteten hos Husserl tematiserar Patočka därför den mänsk-
liga existensen som ett sum, som en existens, bortom de tankar (cogationes) 
vi finner i reflektionen. Det handlar därför inte om att förstå den mänskliga 
existensen som ett subjekt som står i en intentional relation till olika yttre 
(eller inre) objekt, utan om att i Heideggers efterföljd närma sig en förståel-
se av existensen som en ”i-världen-varo”. Människan är kastad in i världen, 
kastad in i en viss stämning som hon själv inte kan kontrollera, och detta på 
ett sådant sätt att hon alltid redan står i en konstitutiv relation till världen 
som sådan. Den moderna uppdelningen mellan subjekt och objekt innebär 
således en abstraktion från den mänskliga existensen i världen, och en 
abstraktion som just genom gapet mellan subjektet och objektet har möjlig-
gjort naturvetenskapens förmenta objektivitet.  

Genom att analysera den mänskliga existensen i termer av i-världen-varo 
och inte som transcendental subjektivitet, framträder en förståelse av 
existensen som inte har sin grund i subjektets självreflektion, utan i till-
varons grundlösa relation till världen och i en relation till världen som 
framförallt utspelar sig i vår praxis, i vårt handhavande, ombesörjande och 
användande i och av världen. I sin i-världen-varo riskerar emellertid män-
niskan att förfalla till ett liv som helt och hållet dikteras av tingen och till att 
även förtingliga sitt eget vara – hon riskerar som Heidegger beskriver det att 
leva ”oegentligt”. Denna oegentliga existens är likväl den existensform som 
människan allt som oftast lever i, det är den ursprungliga formen av mänsk-
lig tillvaro, och en tillvaro i vilken vi förirrar oss i tingens, det varandes, 
mångfald i nyfikenhet och pratsamhet. Vår nyfikenhet riktar sig i detta slags 
existens uteslutande mot det varande och vi ställer här aldrig frågan om 
varat som sådant – vi lever med andra ord i en ”varaglömska” som även 
förvägrar oss tillgång till vårt eget vara. Människan förmår emellertid bryta 
med denna oegentliga existens i konfrontationen med sin egen dödlighet, 
genom vilken hon förmår slita sig loss från det varandes insnärjande grepp. 
Denna konfrontation med döden, med den egna ändligheten, sker enligt 
Heidegger i ångesten, den mest ursprungliga stämningen i den mänskliga 
existensen och samtidigt den som genomsyrar de andra stämningarna och 
skänker dem mening. I ångesten ställs vi nämligen inför intet, då ångesten 
till skillnad från fruktan inte har något objekt, utan snarare karakteriseras 
av att tingen, världen och vi själva slutar att tala till oss och där det enda som 
slutligen finns kvar är vår egen nakna existens – vårt eget sum. Den nakna 
utsatthet som den mänskliga existensen i sin kärna utgör visar oss likväl på 
samma gång att vi i vårt väsen inte är något annat än en radikal och ändlig 
öppenhet för världen och ett väsen som måste ansvara för och bära denna ut-
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satta öppenhet. Ångesten uppdagar således sättet på vilket vi är en i-världen-
varo i den meningen att vi inte längre intresserar oss för det inomvärldsligt 
varande, utan för världen i dess helhet.  

Det går knappast att överskatta vikten av Heideggers analys av ångesten 
för Patočkas tänkande, då Patočka allt mer kom att betrakta den frigörelse 
från tingens hegemoni som ångesten kan skänka människan såsom fri-
hetens egentliga plats. Den frihet från tingen som ångesten uppdagar för 
människan är emellertid även den punkt vid vilken Patočka försöker sam-
manföra Husserls och Heideggers tänkande med varandra. Patočka tema-
tiserade nämligen friheten just i termer av den husserlianska epochén, det 
vill säga som det moment genom vilket den mänskliga existensen förmår 
lämna de framträdande fenomenen till förmån för framträdandet som 
sådant. Ångesten – och den djupa ledan som Patočka ofta likställer med 
ångesten – konfronterar med andra ord människan med de möjligheter 
som världens framträdande skänker och förvägrar henne. I denna mening 
blir den mänskliga existensen till den plats eller till den pol som mottar 
framträdandets gåva, till framträdandets bärare. Den privilegierade ställning 
som människan nu får gentemot framträdandet föranleder emellertid 
frågan, som Patočka själv ställer, om inte detta bara är en repris av den 
subjektivism vi finner hos Husserl? På den här frågan svarar Patočka nej: 
”Jag är satt i livet så att jag inte är dess grundval, jag är alltid kastad, inte den 
som utför kastet.” (183) Människan må därför vara den som mottar fram-
trädandet, men det är världens framträdande som skapar och strukturerar 
människan och inte tvärtom. Friheten från tingen ställer med andra ord 
människan inför de möjligheter som världens framträdande ger upphov till 
och tvingar henne till att bära sin egen existens; som en existens som 
existerar i och genom att förverkliga dessa möjligheter. I den här föreläs-
ningsserien framhåller Patočka denna struktur med all önskvärd tydlighet 
när han mot slutet av texten påpekar att framträdandets ”ursprungliga filo-
sofiska miljö” i själva verket är möjligheterna. (215)  

Framträdandet innefattar emellertid en motsatt rörelse av undandra-
gande som ett konstitutivt moment av framträdandet självt. Framträdandet 
är med andra ord inte ren närvaro, utan en rörelse eller spänning mellan två 
motsatta men förenade poler. I senare texter, och då framförallt i de 
Kätterska essäerna, beskriver Patočka denna framträdandets rörelse som ett 
spel eller en strid (polemos) mellan dag och natt, mellan ljus och mörker, 
där striden snarast måste beskrivas i termer av ett skimmer. I relation till 
detta måste man dessutom tillägga att den mänskliga existensen existerar i 
mitten av denna strid mellan framträdande och undandragande och att 
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denna spänning dem emellan förvisso uppdagar människans möjligheter, 
men att den på samma gång uppenbarar människans begränsningar för 
henne – hennes ändlighet. Dessa beskrivningar av den mänskliga existensen 
som en existens i möjligheter konkretiseras dessutom av Patočka i senare 
texter och beskrivs då som en existens i tre rörelser där varje rörelse svarar 
mot en av tidslighetens tre ekstatiska modus.  

Även om Patočka inte analyserar dessa tre rörelser i den här före-
läsningsserien kan vi ändå följa sättet på vilket han tolkar Heideggers för-
ståelse av tidsligheten. Till att börja med konstaterar Patočka att tidsligheten 
enligt Heidegger är ”det mest egentliga och mest ursprungliga fenomenet, 
som innebär att människan i allt hon gör och allt hon umgås med måste 
vara och ständigt är i kontakt med tiden och med tidens intervall”; alla 
beskrivningar av den mänskliga tillvaron måste med andra ord förstås i 
relation till dess ursprungliga tidslighet. (198) Till skillnad från den tradi-
tionella förståelsen av tiden – som Patočka redogör för innan han vänder sig 
till frågan om tidsligheten – i vilken tiden förstås såsom en uppsättning kro-
nologiskt mätbara ”nu” som följer på varandra, handlar det för både Hei-
degger och Patočka om att förstå tiden i relation till tillvarons tidsliga sätt 
att existera på i och genom dess möjligheter. Eftersom den mänskliga 
existensen lever genom de möjligheter som världens framträdande upp-
dagar för henne och som hon på olika sätt förverkligar, utspelar sig den män-
skliga existensen i relation till sin egen framtid. Uttryckt med andra ord inne-
bär detta att vi alltid lever före-löpande, i förväg, och detta före-löpande kan 
som Patočka tillägger ske på två olika sätt. Antingen så att vi före-löpande 
lever i en relation till vår oförelöpbara möjlighet, till vår egen död, och genom 
detta möte kallas till att ta ansvar för vårt liv och förnya det, eller att vi lever i 
”en tveksamhet som väntar på en vink utifrån” och förblir blinda för det 
faktum att vi är ändliga varelser. (201) Tidsligheten blir på detta sätt helt 
avgörande för frågan om framträdandet som sådant, då det endast är vår 
egentliga tidslighet som förmår möjliggöra en relation till framträdandets 
möjligheter och inte till en förströdd existens i tingens repetitiva nuvaro.  

  

* 

Precis som Patočka påpekar i den första föreläsningen i denna serie har 
föreläsningarna både en ”historisk och en systematisk inriktning”. (1) För-
utom att de således bidrar med en systematisk och probleminriktad analys 
av grundläggande frågor inom fenomenologin sätts dessa frågor i relation 
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till deras historiska uppkomst och till fenomenologins olika förelöpare 
genom filosofins historia. I den avslutande diskussionen om tid och tidslig-
het sker detta genom en konfrontation mellan Aristoteles, Hegels, Husserls 
och Heideggers förståelse av tid där Patočka analyserar den kontinuitet och 
diskontinuitet som råder mellan dem. Detta historiska tillvägagångssätt, 
som är karakteristiskt för Patočkas sätt att arbeta på, kan vi i själva verket 
följa genom hela föreläsningsserien. Även om Husserl, till skillnad från 
Heidegger, drevs av en tanke om att fenomenologin skulle utgöra en helt ny 
början för filosofin som inte hade något egentligt behov av den filosofiska 
traditionen och som i erfarenheten hade en självtillräcklig källa, beskriver 
Patočka hur även denna position naturligtvis växt fram ur just den här 
traditionen och i motsättning till vissa delar av den. Förutom att Husserl 
därför sätts i samband med de filosofer som kan sägas vara hans mest 
explicita föregångare, såsom exempelvis hans tidiga lärare Brentano, inleder 
Patočka även diskussioner och konfrontationer med Bolzano, den brittiska 
empirismen och det antika grekiska tänkandet för att visa hur Husserls 
förståelse av bland annat intentionaliteten både bryter med och fortsätter ett 
äldre tänkande kring denna fråga.  

Trots att dessa föreläsningar framförallt syftar till att ge en introduktion 
till Husserls och Heideggers fenomenologi kan vi, som nämnts ovan, även 
följa delar av Patočkas egen konception av fenomenologin genom den här 
texten. Detta är kanske tydligast i kritiken av Husserl och ansatsen till en a-
subjektiv fenomenologi om framträdandet som sådant, medan Patočkas teori 
om den mänskliga existensen såsom rörelse i stort lämnas otematiserad här. 
Även om så är fallet är dessa föreläsningar högst intressanta då det är precis 
under denna tid mot slutet av 60-talet, och just genom en sådan här intensiv 
konfrontation med både Husserls och Heideggers tänkande, som Patočkas 
mest originella tankar om den mänskliga existensen och om fenomenologin 
växer fram, tankar som sedan når sin slutgiltiga form i Kätterska essäer om 
historiens filosofi sex år senare.  

Förutom att föreläsningsserien därför har en viktig plats i Patočkas verk, 
erbjuder den dessutom en kritisk introduktion till fenomenologin för den 
svenska publik som inte är bevandrad i denna tradition.7 Det historiska till-
vägagångssätt som Patočka här använder sig av visar nämligen på vikten av 
fenomenologin och dess anknytning till den filosofiska traditionen bortom 
 
7 Detta är den tredje översättningen av Patočka till svenska. Förutom Kätterska essäer i 
historiens filosofi (Daidalos, 1996, övers. Leo Kramár) finns även essän ”Den undersökta 
själen” (publicerad i antologin Att läsa Platon, Symposion, 2007, övers. Carl Cederberg) i 
svensk översättning.  
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fenomenologins speciella vokabulär, som för många kan verka avskräckande. 
Föreläsningsserien belyser och berikar dessutom de många grundtexterna 
inom fenomenologin som redan finns i svensk översättning och möjliggör 
därigenom ett förnyat möte med dessa. Föreläsningsserien kan därför bidra 
till den fenomenologiska forskningen, samtidigt som den kan fungera som 
en introduktion till denna forskningstradition.  

Slutligen vill jag bara tillägga att arbetet med denna publikation har fått 
stöd av forskningsprojektet ”Loss of Grounds as Common Grounds” (finan-
sierat av Östersjöstiftelsen) och av publikationskommittén vid Södertörns 
högskola.  
 
Gustav Strandberg 
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