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Abstract 

 

This essay tries to investigate the possibility to reconstruct the concept of mimesis in Martin 

Heidegger’s hermeneutical phenomenology in Sein und Zeit. Paul Ricoeur’s interpretation of the 

concept of mimesis in Aristotle’s Poetics, develops a new temporal understanding of the mimetic 

activity, which Ricoeur in his work Time and Narrative, claims to have the possibility to overcome 

the aporias in the phenomenology of time. With this criticism as the background context for the 

present study, seeks this essay to pick up Ricoeur’s new conception of mimesis, and use that in a 

comparative philosophical reflection on the basic concepts in Heidegger’s Sein und Zeit. The main 

thesis in this essay is that Ricoeur’s concept of mimesis can be rethought and reconstructed as a 

possibility within Heidegger’s thinking.  
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1. Inledning 

Mimesis är ett klassiskt begrepp som i olika skepnader försökt närma sig frågan om konstens och 

diktningens väsen.
1
 Inom den föreliggande uppsatsen avser jag att närma mig begreppet mimesis 

inifrån Martin Heideggers tänkande. Detta förefaller dock vara en problematisk uppgift med hänsyn 

till den uppenbara frånvaron av begreppet mimesis hos Heidegger själv. Att ställa frågan om 

mimesis inifrån Heidegger förutsätter därmed en rekonstruktion, som framvisar möjligheten till att 

återinskriva begreppet mimesis inom ramen för Heideggers tänkande, och då specifikt inom den 

hermeneutiska fenomenologin.  

     Undersökningen av begreppet mimesis, kommer här att ske mot bakgrund av Paul Ricoeurs stora 

verk Time and Narrative, där Ricoeurs användning av begreppet mimesis får ett vidare syfte än att 

enbart beröra frågan om konst och diktning. Ricoeurs vidareutveckling av Aristoteles 

mimesisbegrepp visar  hur mimesis, genom narrativiteten, kan användas för att överbrygga de 

aporier som uppkommer genom fenomenologins analyser av tiden.
2
 Begreppet mimesis framstår här 

som ett förmedlande moment, som förmår att utstaka en väg som kan föra oss mellan en 

fenomenologisk och kosmologisk tidsuppfattning. Ricoeurs kritiska projekt och försök att 

överbrygga den fenomenologiska tidserfarenhetens aporier med mimesis, framträder inom denna 

uppsats som ett motiv till att återvända till Heidegger och undersöka huruvida Ricoeurs 

mimesisbegrepp kan förstås inifrån Heideggers hermeneutiska fenomenologi, och därigenom 

framvisa den plats som begreppet mimesis kan inta hos Heideggers tänkande. Mimesis kommer här 

att placeras och rekonstrueras utifrån de transcendentala möjlighetsvillkoren som konstituerar 

tillvarons upplåtenhet och öppenhet inför det varande och världen – området för människans 

mimetiska aktivitet. 

                                                
1
Mimesisbegreppet används hos både Platon och Aristoteles som ett begrepp för konsten och diktandets väsen. 

Platons mest omfattande diskussion beträffande begreppet mimesis återfinns i den tionde boken i dialogen Staten 

(Stockholm: Atlantis, 2003) . Mimesis betraktas där framförallt utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv, där 

frågan om mimesis diskuteras i relation till frågan om sanning. Begreppet mimesis hos Platon tycks ha en visuell 

innebörd, då mimesis som efterbildning relateras till bild. Detta kommer till uttryck hos Platon i termer av att 
”[d]en efterbildande konsten står alltså långt ifrån det sanna, och att den kan framställa beror sannolikt på att den 

fångar en liten bit av varje ting, och den biten är dessutom en bild”. (Platon s.414). Aristoteles mimesisbegrepp i 

Om diktkonsten (Stockholm: Alfabeta Bokförlag 1994) definieras som en efterbildning av handling (praxis) 

genom fabel (mythos) (s.33). Begreppet mimesis hos Aristoteles orienteras mer mot en strukturerande aktivitet. 

För en översikt av begreppet mimesis se Arne Melbergs Theories of Mimesis (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1995)     
2 De aporier som Ricoeur lyfter fram är sprickan som finns mellan ett kosmologiskt och fenomenologiskt 

perspektiv på tiden, samt hur begreppet tid uppfattas som en singulär enhet som samtidigt består av en trefaldig 

struktur av framtid, förflutet och nuet, och slutligen hur tiden som undflyende från alla konstitutiva bestämningar 

ändå alltid framvisas inom en tidslig ordning som tycks vara förutbestämd (TN3 s.244-274).              
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      Med Ricoeurs tidsliga vidareutveckling av mimesisbegreppet, öppnas alltså en möjlighet till att 

återvända till Heidegger, och ställa frågan om mimesis på nytt. En produktiv möjlighet till att 

framvisa hur mimesis genom narrativiteten inte har en evig mening bortom tidsligheten, utan 

snarare är ett skeende som ständigt manifesterar sig tidsligt genom vår upplåtenhet inför mimesis. 

Rekonstruktionen av mimesis syftar alltså ytterst sett till att framvisa hur det finns en kapacitet, att 

med hjälp av Ricoeurs mimesisbegrepp, visa hur den mimetiska aktiviteten kan utarbetas och 

förstås inifrån Heideggers hermeneutiska fenomenologi. Vilket samtidigt innebär att det finns en 

möjlighet till att överbrygga tidens aporier inifrån fenomenologin självt, där den mimetiska 

aktiviteten framvisas som en möjlighet inifrån tillvarons varaförstående upplåtenhet. 

         Inledningsvis kommer jag här översiktligt att presentera den kritik som Ricoeur framför i TN, 

och som Ricoeur sedermera själv försöker överbrygga med sitt trefaldiga mimesisbegepp. Ricoeur 

inleder TN med att framvisa hur spekulationen över tidens väsen ständigt möter aporier som 

förhindrar oss från att härleda och finna principer för en universell tidsbestämning utifrån den levda 

tidserfarenheten. Med utgångspunkt i en analys av Augustinus spekulationer om tiden, visar 

Ricoeur hur denna problematik är djupt rotad i filosofins historia, och slutligen kommer till sitt 

yttersta uttryck i Heideggers analyser av tiden i Sein und Zeit.
3
 Hos Ricoeur utgör denna 

problematik det centrala temat för den undersökning som sträcker sig över hela TN - ett försök som 

syftar till att finna en förmedling mellan den levda tidserfarenheten och en kosmologisk tidsordning. 

En möjlighet att härleda en universell tidsordning bortom den vulgära tidsuppfattningen. Ricoeurs 

hypotes är att: 

time becomes human to the extent that it is articulated 

through a narrative mode, and narrative attains its full 

meaning when it becomes a condition of temporal 

existence.
4
   

 

Den narrativa förmedlingen fungerar här som ett motmedel till den fenomenologiska 

tidserfarenhetens aporier, och som möjligheten till en produktiv lösning, där den levda 

tidserfarenheten genom narrativiteten kan inskrivas inom en kosmologisk tidsordning. Ricoeur 

introducerar begreppet historisk tid för att framvisa hur det inom historien finns reflektiva 

instrument, som sammanbinder dessa två skilda perspektiv på tiden. Ricoeur redogör för tre olika 

sätt, inom vilken den historiska tiden kommer till uttryck genom olika kopplingar, som består av 

                                                
3 Jag kommer att referera till sidnumreringen som återfinns i marginalerna i både Sein und Zeit och Varat och 

tiden. Citat som återges från SZ kommer genomgående följa Rickard Matz svenska översättning.  

4TN1 s.52 
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kalendertiden, generationsföljden och dokument.
5
 Den historiska tidens produktiva förmedling 

menar Ricoeur är möjlig för att ”these practical connectors of lived and universal time have in 

common is that they refer back to the universe of the narrative structure”.
6
 Det kritiska projekt som 

genomsyrar TN kan härmed beskrivas som ett försök till att öppna upp för narrativiteten som en 

förmedling mellan en fenomenologisk och kosmologisk tidsuppfattning. En kritik som ytterst sett 

vänder sig mot Heideggers tidsanalyser i SZ, som den fenomenologiska tidsanalysens sista utpost. 

Ricoeur uttrycker i ödmjukhet att ”[t]here is no way I can measure my debt as regards the ultimate 

contribution of Heidegger’s hermeneutic phenomenology to the theory of time”.
7
 Mot bakgrund av 

denna översiktliga genomgång av Ricoeurs kritik och produktiva försök att finna ett förmedlande 

moment, som kan ta oss vidare från Heideggers tidsanalyser, framkommer vi slutligen till begreppet 

mimesis. Det begrepp som genom sin skapande aktivitet – narrativiteten – innehar kapaciteten att 

utgöra den historiska tidens förmedlande moment. 

       Temat för den föreliggande uppsatsen har här utkristalliserats som en kritisk rekonstruktion av 

begreppet mimesis hos Heidegger. Ett tema som sker mot bakgrund av uppsatsens huvudsakliga 

argument, där jag hävdar att Ricoeurs tidsliga konception av mimesis öppnar upp en ny förståelse 

av mimesis, som samtidigt möjliggör en rekonstruktion av detta begrepp hos Heidegger. Denna 

rekonstruktion kommer att visa hur mimesisbegreppet inte kan separeras från Heideggers 

hermeneutiska fenomenologi, utan snarare härledas ur tillvarons varaförstående upplåtenhet, med 

tidsligheten som den yttersta meningshorisonten. Ricoeurs förståelse av mimesis, som den poetiska 

lösningen av tidens aporier, framträder med argumentationen i denna uppsats som en lösning inom 

fenomenologin självt. Är det alltså möjligt att utifrån Ricoeurs förståelse av mimesis rekonstruera 

ett mimesisbegrepp inom ramen för Heideggers tänkande? Och kan denna konception av mimesis 

framvisa en sanning om det varande i Heideggers mening?      

* * * 

Tidigare forskning som närmat sig frågan om Heideggers relation till begreppet mimesis i ett mer 

rekonstruerande syfte är exempelvis John Sallis i artikeln ”Heidegger’s Poetics: The Question of 

Mimesis”.
8
 Sallis undersöker där relationen mellan Heidegger och begreppet mimesis utifrån en 

läsning av Konstverkets ursprung, där han hävdar att mimesis kan tänkas om på nytt och 

                                                
5 se kap.4 TN3  
6 TN3 s. 104 
7 TN3 s.71 
8 Sallis, John, ”Heidegger’s Poetics: The Question of Mimesis” i: Kunst und Technik Gedächtnisschrift zum 100. 

Geburtstag von Martin Heidegger (red. Biemel, Walter & Hermann, Friedrich-Wilhelm), Frankfurt a. M: 

Vittorio Klostermann, 1989.  
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återinskrivas inom Heideggers poetik. Detta påstående har sin bakgrund i Sallis förståelse av 

Heideggers tolkning av konstens väsen som diktning, vilket Sallis menar har som följd att all 

filosofi om konst, är ett tänkande om poesi – poetik. Att inskriva en poetik hos Heideggers 

tänkande, menar Sallis även innebär att begreppet mimesis kan återinskrivas. Sallis hävdar att det i 

Heideggers diskussion om förhållandet mellan konst och sanning framträder ett spår av mimesis, 

där konsten är mimesis av sanning. Sallis uttrycker att ”[i]t would be a mimesis not preceded by 

truth, a mimesis that would take place precisely in giving place to truth, in that setting of truth into 

the work that is also a setting of the work into truth, that setting of truth into its limit”.
9
  Samuel 

Ijselling problematiserar också Heideggers förhållande till begreppet mimesis i artikeln ”Mimesis 

and Translation”. Ijselling menar att begreppet mimesis, hos Heidegger, kan tänkas utifrån termen 

”displacement”.
10

 Denna förståelse av mimesis har sin bakgrund i Heideggers förståelse av 

exempelvis begreppet aletheia, som Heidegger använder för att beskriva hur det varande visar sig i 

oförborgadhet. Detta begrepp förutsätter dock att det varande även kan vara förborgat och visa sig 

som det faktiskt inte är. Förborgadheten menar Ijselling är en term som kännetecknar en sådan form 

av ”displacement”, där Heidegger använder en mimetisk term, som avser att återge det varande 

såsom det inte faktiskt är, men ändå visar sig (förborgadhet). Ijselling ställer även frågan om 

mimesis utifrån Heideggers återhämtande och översättande av begrepp mellan olika historiska och 

kulturella kontexter. Ijselling menar att denna process alltid är både hermeneutisk och mimetisk. 

Hermeneutiskt inbegriper en sådan process en översättning av ord och tolkning av dessa ord, men 

det finns också en mimetisk aspekt som måste översätta handlingar till ord, samt tolka möjliga och 

sannolika händelser och återge dem språkligt. Ijselling menar att Heidegger förbiser den mimetiska 

aspekten av översättandet, vilket samtidigt blir en kritik som Ijselling riktar mot Heideggers 

tänkande överhuvud, då han menar att ”a radical reflection on what the Greeks – and not only Plato 

– understood by ”mimesis” would shed a different light on the problem of translation and, at the 

same time, on the transformation of the essence of truth and being that takes place in translation”.
11

               

     I en aktuell artikel från 2010 behandlar Tony Fisher ett område som också är relevant för den 

föreliggande uppsatsen. Fisher sammanställer i sin artikel olika uppfattningar beträffande frågan om 

Heideggers förhållande till narrativitet, och framförallt huruvida tillvaron kan betraktas som en 

självkonstituerande praktik, där narrativiteten kan ta plats. Den kontrovers som Fisher redogör för 

kan sammanfattas som att ha sin upprinnelse i frågan om tillvarons vem kan bestämmas genom 

                                                
9 Sallis, 1989 s.188 
10 Ijselling, Samuel “Mimesis and Translation” i Reading Heidegger Commemorations,  Bloomington: Indiana 

University Press, 1993 s.349 
11 Ijselling, 1993 s.351 
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narrativiteten som en praktisk beskrivning av tillvaron eller inte.
12

 Denna artikel berör dock inte 

begreppet mimesis, utan ser narrativiteten utifrån en mer identitetsskapande och självtolkande 

praktik.       

* * * 

Den primärlitteratur som jag har använt mig av i denna uppsats är Heideggers SZ och Ricoeurs TN. 

Den läsning som förefaller mest självklar av dessa två verk, är att Ricoeurs TN är ett svar på SZ, där 

Ricoeur har ambitionen att finna en väg som kan ta oss vidare från Heideggers tidsanalyser. Min 

läsning i denna uppsats, utgår istället från Ricoeurs lösning på de aporier som han menar 

fenomenologins tidsanalyser ständigt stöter på, vilket är mimesisbegreppet och narrativiteten. Med 

mimesisbegreppet som utgångspunkt vänder jag mig åter till Heidegger för att undersöka 

möjligheten till att rekonstruera detta mimesisbegrepp, och dess möjligheter till att motsvara 

Ricoeurs trefaldiga konception av mimesis. Hos Heidegger använder jag mig av ett antal andra 

verk, bland annat Konstverkets ursprung som utgör en inblick i den senare Heidegger och även är 

det verk som i tidigare forskning är mest frekvent diskuterad i frågan om mimesis. Heideggers 

förläsningar om Nietzsche har också använts för att framvisa Heideggers mest omfattande 

diskussion av mimesisbegreppet, vilket där sker utifrån en platonsk förståelse av mimesis. 

Sekundärlitteraturen som används i uppsatsen behandlar inte den aktuella problematiken 

beträffande mimesisbegreppet, utan utgörs huvudsakligen av studier i Heidegger och Ricoeur.  

* * * 

Uppsatsen består av tre delar. Den första delen är en genomgång av de grundläggande begreppen 

hos Heidegger inom ramen för SZ, med en fokus på upplåtenhetens grundstrukturer. Som 

avslutande del av studien av Heidegger, och som i en rörelse från upplåtenheten till sanningen 

undersöker jag Konstverkets ursprung och frågan om sanningen som skeende. Den andra delen av 

uppsatsen är en utläggning av Ricoeurs mimesisbegrepp, med en föregående kontextualisering av 

den plats som mimesisbegreppet intar i TN. Den avslutande delen består av själva 

rekonstruktionsprocessen, vilket är ett komparativt försök att framvisa möjligheten till ett 

mimesisbegrepp hos Heidegger. 

 

 

 

                                                
12 Fisher, Tony ”Heidegger and the narrativity debate” i: Continental Philosophy Review, vol 43, 2010 s.241 -

265 
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2. Heidegger och frågan om varat 

Heideggers filosofi i SZ leds huvudsakligen av frågan om varats generella mening. En fråga som 

Heidegger menar har hamnat i glömska och behäftats med fördomar, vilket resulterat i att själva 

frågan om varat blivit ”dunkel och riktningslös”.
13

 Att återigen ställa den fundamentala frågan om 

varat kräver därmed en konkret utarbetning av frågan i sig, vilket Heidegger också uttryckligen 

menar är själva syftet med SZ . Med utarbetandet av varafrågan som huvudsakligt syfte inleder 

Heidegger en hermeneutisk utläggning av den mänskliga tillvaron, en analys av det varande som i 

sitt vara har en varaförståelse, och följaktligen utgör själva möjligheten till ontologiskt frågande. 

För Heidegger utgör varafrågan ingenting annat än en radikalisering av tillvarons förontologiska 

varaförståelse.
14

  

      Den formella strukturen hos varafrågan kan beskrivas som en ontologisk differens mellan det 

efterfrågade och det tillfrågade – varat och det varande.
15

 Heidegger menar att det efterfrågade varat 

aldrig är något varande själv, utan det ”som bestämmer det varande såsom varande”.
 16

 Vi ser här 

hur Heidegger upprättar en åtskillnad mellan varat och det varande, där varat varken kan återföras 

eller sökas som något varande, utan snarare utgör möjlighetsbetingelsen för att förstå det varande. 

Det tillfrågade i varafrågan blir härmed det varande, som tillfrågas ”med avseende på sitt vara”. 

Detta varande som kan ställa frågan om sitt eget vara betecknar Heidegger med termen tillvaro 

(Dasein), ett varande ”som vi själva i varje särskilt fall själva är”.
17

 Det som utmärker tillvaron i 

förhållande till andra varanden, är att detta varande i sitt vara ”rör sig om själva detta vara”.
18

 

                                                
13 SZ s.5 
14 SZ s.15 
15 Inom SZ används begreppen ontologisk och ontisk för att beteckna åtskillnaden i förhållningssättet mellan det 

varande och varat. Begreppet ontologisk differens (die ontologische Differenz) använder Heidegger bland annat i 

de föreläsningar som redigerats till Die Grundprobleme der Phänomenologie, där menar Heidegger att när vara 

och varande blir uttryckligt särskiljda kommer båda att avtecknas (abheben) som skilda mot varandra 

(gegeneinander), därmed kommer varat bli möjligt tema för en förståelse. Därav benämns den uttryckligt 

genomförda åtskillnaden (Unterscheid) mellan vara och varande ontologisk differens. Heidegger fortsätter och 

menar att, eftersom att genomförandet och utvecklingen av den ontologiska differensen är grundad i tillvarons 

existens, varken godtyckligt och förbigående, utan som en grundhållning hos tillvaron, inom vilket ontologin, det 

vill säga, filosofi som vetenskap är konstituerad. (Heidegger, Martin, Gesamtausgabe B. 24 Die Grundprobleme 
der Phänomenologie, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1975, s.454-455 Hädanefter refererad: GDP) 

   Den ontologiska differensen är alltså ett väsentligt begrepp för att förstå hur Heideggers filosofi som ontologi 

grundläggs genom tillvarons varaförståelse. För mer utförliga diskussioner angående ontologisk differens kan 

Otto Pöggelers Der Denkweg Martin Heideggers (Pfullingen: Neske 1983 s.92-93) belysa frågan om den 

ontologiska differensen i relation till tillvarons transcendens, även Eriksson har ett avsnitt om den ontologiska 

differensen, där denna betraktas som olika metodologiska förhållningssätt till världen (s. 121-123, se även s. 

315n20).  
16 SZ s.6 
17 SZ s.7 
18 SZ s.12 
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Tillvaron har en varaförståelse och ett förhållande till det egna varat - existensen. Och betecknar det 

varande, där varat kan upplåtas och frågan om varats mening kan sökas, det varande som Heidegger 

menar måste göras genomsynligt i utarbetandet av varafrågan. Denna väg mot genomsynlighet i 

utarbetandet av varafrågan förutsätter härmed en analytik av tillvaron, som Heidegger menar måste 

ta sin utgångspunkt i det sätt som detta varande ”mestadels och i första hand är, alltså dess 

genomsnittliga alldaglighet”.
19

 Inom den genomsnittliga alldagligheten avser Heidegger att finna 

väsensenliga strukturer, som är bestämmande för tillvarons alla olika varaarter.    

       

Försåvitt frågan efter varat ska kunna uttryckligen ställas och 

fullföljas i full genomsynlighet av sig själv, då kräver, enligt 

framställningen ovan, ett utarbetande av denna fråga att sättet att 

blicka hän mot varat och att förstå och begreppsligt fatta dess mening 

uttryckligen expliceras, att möjlighet bereds för rätt val av 

exemplariskt varande, samt att det genuina sättet att få tillträde till 

detta utarbetas. […] Att utarbeta varafrågan innebär i linje härmed: att 

i dess vara göra ett visst varande – nämligen det frågandes varande – 

genomsynligt.
20

 

 

2.1 Hermeneutisk fenomenologi, transcendentalfilosofi, tidslighet 

Hermeneutiken i SZ kan betraktas som en väg för att öppna upp den ontologiska differensen mellan 

varat och det varande. En självexplikerande aktivitet som frilägger och utlägger de varastrukturer 

som bestämmer tillvarons varaförståelse. Heidegger hävdar att tillvarons fenomenologi är 

hermeneutik, och att vi genom denna hermeneutik kan uppdaga varats mening och tillvarons 

grundstrukturer, vilket samtidigt klarlägger horisonten och villkoren för alla ontologiska 

undersökningar. Den ontologiska differensen tycks utifrån denna utläggning vara en differens som 

särskiljer de strukturer och villkor inom vilket det varande kan utforskas ontologiskt med avseende 

på sitt vara. Johan Eriksson menar att den ontologiska differensen hos Heidegger skall betraktas 

som en ”metodologisk differens mellan olika förhållningssätt till världen”.
21

 Denna metodologiska 

differens beskriver Eriksson som en transformation, där vi som varaförstående tillvaro blir den 

genuina förståelsen av oss själva och förstår ”vårt eget sätt att vara”.
22

 Hermeneutiken av tillvaron 

framträder som en självförståelse av det egna sättet att vara, en fenomenologisk utläggning av 

varaförståelsen och existensens grundstrukturer – möjlighetsbetingelserna för ontologiskt frågande. 

Heideggers fenomenologiska ontologi kan med denna beskrivning förstås som en 

                                                
19 SZ s.16-17 
20 SZ s.7 
21 Eriksson, 2007 s.121 
22 ibid 
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transcendentalfilosofisk aktivitet, där hermeneutiken upprättar en differens utifrån vilket varat kan 

urskiljas från det varande och undersökas med avseende på de transcendentala betingelser som 

möjliggör tillvarons varaförståelse av de varandes vara.
 

En friläggning av de aprioriska 

grundstrukturer – existentialer – utifrån vilket tillvarons sätt att vara konstitueras.
23 

  

     Heidegger menar att tillvaron i sitt vara är transcendent och att denna transcendens innebär att 

förstå sig själv utifrån en värld.
24

 Denna transcendens ger tillvaron en ekstatisk karaktär som 

omkullkastar subjektets centralperspektiv på världen till förmån för ett perspektiv som alltid ligger 

bortom, eller alltid redan har kommit bortom sig självt. Denna vetenskap, om den aviga världen (die 

Wissenschaft von der verkehrten Welt), som Heidegger förbigående kallar den kritiska vetenskapen 

eller filosofin överhuvud, som väljer varat som tema och därmed överskrider, transcenderar det 

varande.
25

 Men hur skall man förstå denna rörelse av transcendens hos tillvaron som möjlig 

överhuvudtaget? Hur kan tillvaron redan vara bortom sig självt? Min uppfattning är att denna 

transcenderande rörelse hos tillvaron framförallt måste betraktas utifrån Heideggers konception av 

existensen, att vara existerande innebär att ha ett förhållande till existensen, vilket således även 

inbegriper ”möjligheten för tillvaro att vara sig själv eller att inte vara det”.
26

 Denna självförståelse 

medför ett förhållningssätt där tillvaron står i en relation till sina egna möjligheter, både möjligeter 

                                                
23 SZ s.44-45 Den transcendentalfilosofiska karaktären i SZ inbegriper en djupare och mer komplex beskrivning, 

än att bara omfattas av en friläggning av aprioriska grundstrukturerna som möjlighetsvillkor för tillvarons 

varaförståelse.  Heidegger menar att vara och varastruktur ligger högre, och sträcker sig utöver vartenda varande 

än någon möjlig bestämdhet för något varande. ”Vara är helt enkelt detta transcendens […] Varje upplåtelse av 

vara såsom upplåtelse av det transcendenta är transcendental kunskap” (SZ s.38). Det tycks här som att 

Heidegger förlägger frågan om av varats mening på en transcendental ort, och därmed gör frågan om varat till en 

fråga om de grundstrukturer hos tillvaron genom vilket varaförståelsen blir möjlig. Heidegger skiljer här de olika 

varakaraktärerna (Seinscharaktere) åt genom att särskilja tillvaron från andra varande genom att använda termen 
existentialer för tillvarons möjliga varakaraktärer, och den mer klassiska termen kategorier för att beteckna 

varakaraktärerna för andra varande (SZ s.45).   

    Vad beträffar påståendet om vara som transcendens kan detta grovt förstås utifrån att varat alltid förstås 

genom det varande, men att varat själv aldrig kan återfinnas som något varande, vilket gör varat transcendent 

från det varande. Om man betänker detta i förhållande till tillvaron, som är det varande som har en varaförståelse 

och samtidigt är det ”där” som varat upplåts, leder detta oundvikligen till att tillvaron som sådan måste vara 

transcendent i egenskap av att förstå sig själv utifrån att vara det ”där” som varat upplåts. (se GDP s.423-429). 

Följaktligen blir alltså analytiken av tillvaron, i egenskap av det varande som genom sin varaförståelse kan 

upplåta varat, en analytik av de transcendentala möjlighetsvillkoren för varaförståelsen.  

     Analysen av tillvarons tidslighet uppvisar också den transcendentalfilosofiska karaktären som genomsyrar 

SZ. Heideggers analys avser där att explikera ”tiden såsom den transcendentala horisonten för frågan efter varat” 
(SZ s.39). Tiden blir här det yttersta möjlighetsvillkoret och utgångspunkten för varaförståelse och utläggning av 

varat (se SZ s.38). Vilket Heidegger uttrycker som att ”[d]en ursprungliga ontologiska grunden för tillvarons 

existentialitet är emellertid tidsligheten” (SZ s.234).    
24 GDP s.425 
25 GDP s.23 Heideggers användning av uttrycket verkehrten Welt återkommer även i föreläsningen Was ist 

Metaphysik?från 1929, och kan tolkas med en hänvisning till antiken, och de grekiska komediernas 

framställande av en värld i oordning som längtar tillbaka till ett tidigare skeende där ordning rådde. Detta uttryck 

kan här förtydliga Heideggers destruktion av metafysiken och den filosofisk-metodologiska ambitionen att på 

nytt ställa frågan om varat, genom en tillbakagång till antiken och platsen för varafrågans ursprung.    
26 SZ s.12 
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som är förgångna och försummade men även möjligheter som är tillkommande och ännu icke 

närvarande. Heidegger uttrycker detta såsom att ”existerandet innebär redan alltid: överskridande, 

eller bättre: ha överskridit”.
27

 Att existera kan liknas med att befinna sig i en ekstatisk tillvaro utan 

centrum, där vi alltid är inkastade i en situation som vi sedermera utkastar oss ifrån. Denna 

beskrivning av tillvarons existens får sin fulla mening utifrån Heideggers tidsanalys, där 

tidsligheten utgör den samlande enheten för tillvarons alla väsensenliga existentiala strukturer.
28

   

      Tidsligheten framhävs av Heidegger som den yttersta transcendentala horisonten för frågan om 

varat, samt den ontologiska grunden för tillvarons existentialitet. Heidegger uppfattar tidsligheten 

utifrån en ekstatisk karaktär, och hävdar att det är tidens ekstatiska karaktär som möjliggör 

tillvarons specifika karaktär av överskridande – transcendens.
29

 Tid beskrivs här som ett 

tidsliggörande av tidsligheten genom de tre ekstaserna tillkommelse, varithet och nuvaro. Dessa tre 

ekstaser utgör tillsammans den enhet inom vilken tiden manifesterar sig och konstituerar 

möjligheten för tillvarons upplåtenhet. Heidegger visar hur de olika sätt, som tillvaron är sin 

upplåtenhet, samtidigt har en motsvarande tidslighet. Tillkommelsen som tidslig ekstas beskrivs här 

som att inneha en förrangsställning inom den egentliga och ursprungliga tidens ekstatiska enhet.
30

 

Tillvarons existens som ändlig uppenbaras genom den egentliga tillkommelsen, som en förelöpande 

beslutsamhet, utkastat mot människans innerligaste och yttersta möjlighet – döden. Förlöpandet mot 

döden visar hur den ursprungliga tiden genom tillkommelsen är ändlig.
31

 Att förstå den ändliga 

existensen förefaller här som en upplåtenhet inför den egna existensens yttersta möjlighet, en 

förståelse som är transcendentalt betingad utifrån tidslighetens tidsliggörande som tillkommelse. 

Heidegger menar att ”[t]illkommelsen möjliggör ontologiskt ett varande som är sådant att det, i och 

med att det förstår, existerar i sitt kunna-vara”.
32

 Den förstående upplåtenheten skall härmed 

begripas som att ha sin grund i den tidsliga ekstasen tillkommelse, som i sitt tidsliggörande 

möjliggör tillvaron som utkastat kunna-vara.  

                                                
27 GDP s.426 ”Existieren besagt immer schon: Überschreiten, oder besser: Überschrittenhaben”. 
28 SZ s. 351 
29 GDP s.428. Hans Ruin diskuterar i Kommentar till Heideggers Varat och tiden  (Stockholm: Södertörn 

Philosopichal Studies 2, 2005) hur Heideggers analys av tidsligheten inte kan fångas i termer av ett 

”tidsförlopp”, utan istället att tiden visar sig i sin manifestering. Genom att visa hur termen ekstatisk 

etymologiskt kan härledas till den grekiska termen ”ekstasis” och dess ursprungliga betydelse som ”ur-position” 

eller ”satt ur sitt läge”, menar Ruin att Heidegger med begreppet ekstatisk vill framhålla att tiden inte är 

lokaliserbar, utan ett absolut grundläggande fenomen som inte kan reduceras.   
30 SZ s.329 
31 En klargörande diskussion beträffande frågan om tidens ändlighet hos Heidegger finns hos Francoise Dastur i  

Heidegger and the Question of Time (New York: Humanity books, 1999) 
32 SZ s.336 
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    Heidegger framhåller dock att tidslighetens tre ekstaser är likursprungliga och att tidligheten 

alltid manifesteras inom dessa tre utan någon ”anhopning” och ”följd”. Tillkommelse, varitande och 

nuvaro är den samlande enhet som alltid är inbegripen i tidslighetens tidsliggörande. Varitande 

betecknar den tidsliga ekstasen som möjliggör befintlighetens upplåtenhet. Heidegger menar att 

upptäckten av den egna kastadheten är möjlig enbart genom att tillvaron ständigt är havande-varit, 

denna varitande är den tidsliga ekstas som först möjliggör ”sig-finnandet i form av sig-

befinnandet”.
33

 Nuvaron som tidslig ekstas utgör det sätt varpå tillvaron är upplåten inför sitt ”där” 

som förfallande och tal. Heideggers beskrivning av upplåtenhetens grundstrukturer genom 

tidsligheten framvisar hur tillvaron, i egenskap av att vara upplåtenheten som sitt ”där”, samtidigt 

också måste vara tid. Den mänskliga tillvaron kan här inte hänvisas till att vara inom tiden, utan är 

snarare tiden själv som existerande. I Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs uttrycker 

Heidegger detta som att, ”inte: tid är, utan: tillvaron såsom tid tidsliggör sitt vara”.
34

 Denna 

bestämning återkommer när Heidegger analyserar tillvarons historicitet, där tillvaro återhämtar sin 

egen historia i en upprepande rörelse mot framtiden.
 35

  Denna ekstatiska förståelse av tidsligheten 

utifrån historiciteten visar just hur tillvaron ”i sitt vara är bortom sig självt”.
36

  Den mänskliga 

tillvarons existens som historisk och ändlig står i en ständig upplåtenhet inför det möjliga, där 

förståelsen av varat och existensen inte kan hänföras till aktualitet och varande, utan istället får sin 

ontologiska bestämning utifrån det möjliga.      

 

Principiellt måste beaktas, om vi bestämmer tidsligheten som 

tillvarons ursprungliga författning och därmed som ursprunget för 

möjligheten till varaförståelse, då är temporaliteten som ursprung 

nödvändigtvis innehållsrikare än allt som kan springa fram ur den. I 

detta avseende visar sig ett egendomligt förhållande, som är relevant 

                                                
33

 SZ s.340 
34 Heidegger, Martin, Gesamtausgabe B. 20 Prologomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, Frankfurt a. M.: 

Vittorio Klostermann, 1977, s.442  ”Nicht: Zeit ist, sondern: Dasein zeitigt qua Zeit sein Sein” (min. övers.) 
35 Detta visar sig tydligt i Heideggers analys av ”historiskhetens grundförfattning”, där upprepningen 

(Wiederholung) beskrivs som ett utkastande och traderande av tidigare existensmöjligheter – en ”återgång” in i 
möjligheterna hos en tillvaro som har varit (SZ s.385). Vad Heidegger här visar är att denna upprepning uppvisar 

tidslighetens olika ekstatiska karaktärer i ett enhetligt och samlat moment. Utkastandet mot sina historiska 

möjligheter är en rörelse där tillvaron tidsliggör sig själv historiskt som varitande (gewesend), mot möjligheterna 

som har varit, för att sedan ögonblickligt (augenblicklich) möta de historiskt upplåtna möjligheterna i en egentlig 

nuvaro (Gegenwart), där tillvaron i beslutsamhet kan upprepa de traderade möjligheterna i riktning mot 

tillvarons tillkommande (zukunftig). Ricoeur beskriver fenomenet upprepning hos Heidegger som att ”[i]t opens 

up the past again in the direction of coming-towards. By sealing the tie between handing-down and resoluteness, 

the concept of repetition succeeds at once in preserving the primacy of the future and in making the shift toward 

having-been” (TN3 s.76).    
36 GDP s.425 ”in seinem Sein über sich selbst hinaus ist” (min. övers.) 
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inom hela filosofins område, att inom ontologin är det möjliga högre 

än allt faktiskt.
37

 

 

2.2  I-världen-varon 

Detta avsnitt kommer att undersöka tillvarons öppenhet inför det varande utifrån de grundstrukturer 

som tillsammans utgör den varaförstående upplåtenheten. För att närma mig dessa grundstrukturer 

avser jag att översiktligt presentera Heideggers förståelse av i-världen-varon som ett enhetligt 

fenomen, där tillvarons upplåtenhet ingår som ett konstitutivt strukturmoment. Därefter kommer jag 

att framvisa befintligheten, förståendet och talet som de tre likursprungliga moment som 

tillsammans utgör tillvarons upplåtenhet. Avslutningsvis kommer jag att presentera Heideggers 

sanningsbegrepp och upplåtenheten som tillvarons möjlighet till sanning.     

    I-världen-varon beskriver Heidegger som ett enhetligt fenomen, som utgör en apriorisk 

varabestämning av tillvarons existens.
38

 Den sammansatta struktur som Heidegger tillskriver i-

världen-varon avser att fånga de olika konstitutiva moment, som tillsammans beskriver tillvarons 

hemvist i världen. De tre likursprungliga momenten som bildar det enhetliga fenomenet i-världen-

varon är i-världenheten, i-världen-varons vem och i-varon. Det som Heidegger benämner som i-

världenheten kan uppfattas som en existential-ontologisk beskrivning av begreppet värld, där 

Heidegger försöker närma sig världens struktur som ett moment hos tillvaron. Analysen av i-

världenheten framvisar hur tillvaron, som varaförstående upplåtenhet är tillsammans med det 

varande och hur det varande såsom varande överhuvud kan påträffas inom sitt världsliga 

(menings)sammanhang. Heidegger använder termen bestyr för att beteckna det varandes vara inom 

den alldagliga i-världen-varon. Bestyret inom alldagligheten kännetecknas av ett praktiskt 

ombesörjande av det varande genom hanterande och framställande, där det varande som påträffas 

genom detta ombesörjande betecknas som don. Heidegger betecknar donets varaart som 

tillhandsvarande.
39

 Analysen av det varande, som påträffas i den alldagliga omvärlden, visar hur 

donen som upptäcks kan upptäckas eftersom den donhelhet, inom vilka de ingår redan är upptäckt. 

Utifrån denna beskrivning kan vi se hur en världslig meningsstruktur uppenbaras, där donen som 

tillhandsvarande har sin mening genom att vara hänvisade inom detta relationskomplex som 

Heidegger benämner som betydelsefullhet. Denna betydelsefullhet som konstituerar världsligheten 

                                                
37 GDP s.438 ”Grundsätzlich muß beachtet werden: Wenn wir die Zeitlichkeit als die ursprüngliche Verfassung 

des Daseins und somit als den Ursprung der Möglichkeit von Seinsverständnis bestimmen, dann ist die 

Temporalität als Ursprung notwendig reicher und trächtiger als alles, was ihm Entspringen mag. Hierin bekundet 

sich ein eigentümliches Verhältnis, das in der ganzen Dimension der Philosophie relevant ist, daß innerhalb des 

Ontologischen höher als alle Wirkliche das Mögliche ist.” (min. övers) 
38 SZ s.53 
39 SZ s.69 
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har sin grund i tillvarons förtrogenhet, som betecknar det sätt varpå tillvaron skänker sig själv till i-

världen-varon att förstå denna. 

    Det andra strukturmomentet av i-världen.varon behandlar frågan om i-världens-varons vem. 

Heidegger närmar sig här i-världen-varon utifrån tillvaron som varande i en värld tillsammans med 

andra - en medvärld. Att existera i en medvärld menar Heidegger omfattar en medvaro med andra, 

att vara stående i ett förhållande till andra, vilket samtidigt utgör en ontologisk-existential 

bestämning som är konstitutiv för tillvarons sätt att vara. Heidegger beskriver hur medvaron med 

andra sker genom omvårdnaden, som betecknar det sätt inom vilket tillvaron förhåller sig till de 

andra inom medvärldens medvaro. Vi kan här se hur i-världen-varon som enhetligt fenomen 

innehåller en sammansatt relationsstruktur mellan människor, som sammanbinds genom 

omvårdnaden. Heideggers analys av i-världen-varons vem visar även hur tillvaron i den alldagliga 

medvaron står i beroende till de andra. Ett fenomen där tillvaron inte själv är, utan har förlorat sig i 

mannet (das Man). En oegentlig varaart som skymmer tillvaron bort ifrån sig själv.
40

  

      I-världen-varon har ovan beskrivits som sammansatt fenomen, där världslighetens struktur är ett 

meningssammanhang, där det varande upplåts i sitt vara som hänvisningar inom ett 

relationskomplex. Likursprungligt har visats hur i-världen-varons vem kännetecknas av en självvaro 

och medvaro. Inom denna analys framvisas hur tillvaron i sitt vara konstitueras genom medvaron 

till de andra, att ständigt stå i ett förhållande till de andra. Det tredje konstitutiva strukturmomentet 

av i-världen-varon är i-varon (In-Sein), vilket betecknar tillvarons öppenhet inför världen, de olika 

varakaraktärer hos tillvaron, som tillsammans beskriver hur världen är upplåten för tillvaron i 

egenskap av att vara sitt ”där”.  

 

2.3 Upplåtenheten – Das Dasein ist seine Erschlossenheit  

Inom detta avsnitt kommer jag att framvisa Heideggers analys av upplåtenhetens olika 

varakaraktärer.
41

 Heidegger beskriver hur tillvaron är sin upplåtenhet, öppenheten och ljusningen 

som låter det varande i världen komma fram ur sin förborgadhet i mörkret.
42

  Upplåtenhetens 

konstitutiva strukturer kan här betraktas som själva möjligheten till en hermeneutisk fenomenologi, 

där fenomenen – varat - kan undersökas med avseende på dess mening och grund. En möjlighet 

som framträder genom upplåtenhetens öppenhet inför världen och det varande, ett skeende som 

                                                
40 SZ s.130 
41 Jag kommer här inte behandla tillvarons alldagaliga varakaraktärer och upplåtenhet som förfallande av 

utrymmesskäl.   
42 SZ s.133 
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(upp)låter det ”som visar sig, ses sådant som det visar sig ut ifrån sig självt”.
43

 Ett skeende av 

sanning. Hans Ruin framvisar här hur upplåtenheten samtidigt måste förstås utifrån de historiska 

villkoren som omgärdar denna situation. Tillvaron är kastad in i sitt ”där”.  

 

Disclosedness is the totality of the practices enumerated by Heidegger 

as constituting Dasein’s situatedness. If we consider that truth will 

eventually be defined in terms of disclosedness, it follows that every 

manifestation of truth – or event of truth, if I may use this expression 

which is not found in SZ – is also organized according to the 

historical-hermeneutical conditions that structure this situation.
44

   

 

2.3.1 Tillvarons upplåtenhet som förstående    

Heideggers utläggning om tillvarons upplåtenhet som förststående sker under den övergripande 

rubriken ”Därets existentiala konstitution”. En rubrik som tydligt indikerar och placerar förståendet 

som en konstitutiv aspekt av tillvarons sätt att vara upplåten som sitt ”där”. Förståendet får här en 

primordial beskrivning av tillvarons sätt att vara upplåten inför världen. Heidegger uttrycker detta 

som att tillvaron befinner sig i ett förstående vara-modus som samtidigt medkonstituerar ”därets 

generella vara”.
45

 

     Förståendet har hitintills karaktäriserats som något primärt som föregriper och konstituerar vårt 

sätt att vara i världen. Men hur ser denna existentiala struktur ut? Hur konstitueras och upplåts varat 

genom förståendet? Heidegger menar att ”[i] förståendet ligger existentialt sett, tillvarons varaart 

(Seinsart) i egenskap av kunna-vara (Sein-können)”.
46

 En beskrivning som tycks definiera 

förståendet i enlighet med en riktning, tillblivelse eller förändring. Att kunna-vara betecknar just 

något som ännu icke-är, men som samtidigt har en öppenhet och möjlighet till att just vara. Det som 

förståendet i egenskap av kunna-vara upplåter för tillvaron är möjligheten till en möjligvaro. Som 

existential beskriver Heidegger möjligheten som ”den ursprungligaste och yttersta (letzte) positiva 

ontologiska bestämdheten för tillvaron”.
47

  

     Att tillskriva möjligheten som det primära förefaller som om det varandes vara och dess mening 

placeras bortom aktualitet och närvarande, och istället framhäver möjligheten som bestämmande för 

varat. Men hur skall man förstå denna bestämning av varat genom möjligheten? Min uppfattning är 

att möjligheten här måste förstås som en rörelse som dels vänder sig tillbaka och betecknar de 

                                                
43 SZ s.34 
44 Ruin, Hans, Enigmatic Origins - Tracing the Theme of Historicity through Heidegger’s Works, Stockholm: 

Almqvist & Wicksell International, 1994, s.226  
45 SZ s.143 
46 SZ s.143  
47 SZ s.143-144     
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transcendentala betingelserna för tillvarons varaförståelse, och dels som en transcenderande rörelse 

där tillvaron genom sin varaförståelse förstår sig själv utifrån sitt ”där” i rikting mot de upplåtna 

möjligheterna. Den projektiva rörelsen som förståendet intar gentemot möjligheten, i form av utkast 

har här visats inneha en tidsligt betingad grund, där möjligheterna som förståendet upplåter enbart 

kan förstås med hänsyn till den ekstatiska tidsligheten som tillkommelse. Det transcendentala 

möjlighetsvillkoret för förstående upplåtenhet. Heidegger menar att ”[i] egenskap av utkastande är 

förståendet den tillvarons varaart inom vilket tillvaron är sina möjligheter såsom möjligheter”.
48

   

     Heidegger fortsätter sin analys av förståendet genom att visa hur det utkastade har sin egen 

möjlighet att utvecklas, denna ”utveckling” (Ausbildung) av förståendet som utläggning, beskrivs 

av Heidegger genom de så kallade förestrukturerna som presenteras i SZ § 32. I inledningen till 

denna paragraf visar Heidegger upp själva strukturen av det som uttryckligen är förstått i formen av 

”något såsom något”.
49

 Denna uttrycklighetsstruktur som innehåller detta ”såsom” menar 

Heidegger måste uppfattas som en ”apriorisk existential författning för förståendet”.
50

 Denna 

aprioriska struktur tematiserar Heidegger med hjälp av förestrukturerna, som samlar de olika 

momenten som föregriper den projektiva förståelsen och konstituerar de sätt varpå de varandes vara 

kan bli begreppsliggjorda och förstådda.  

       Förestrukturerna hos Heidegger utgör de olika moment inom vilka den förstående utläggningen 

av något såsom något rör sig. John D. Caputo menar att Heidegger ur förestrukturerna kan 

formulera en meningsteori genom att visa på hur detta något är projekterat inom den horisont och 

sfär som detta något tillhör.
51

 Heidegger beskriver förestrukturerna utifrån en trefaldig struktur, som 

omfattas av ett förehav (Vorhabe), föresyn (Vorsicht) och föregrepp (Vorgriff). Dessa moment 

konstituerar och möjliggör tillsammans all form av förstående utläggning. Förehavet menar 

Heidegger rör sig om en tillägnelse av ”det förstående varat till en redan förstådd 

bevänthetshelhet”.
52

 Förehavet indikerar hur tillvarons förstående av det varande sker mot bakgrund 

av en totalitet – ett betydelsesammanhang. Föresynen utgör sedan det moment inom vilket det 

förstådda inom förehavet kan förberedas för en utläggning. Föregreppet är det sista momentet inom 

den förstående utläggningen och avser att fånga den begreppslighet utifrån vilket det förstådda kan 

utläggas.  
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     Heidegger visar hur det uttryckligen förstådda av något placerar det förstådda i en 

hänvisningsrelation (Verweisungsbezuge) till en värld där det är betydelsefullt och har mening 

(Sinn). Att förstå något såsom något innebär alltså att förstå själva meningen hos det förstådda. En 

förståelse som utgör en riktning, ett utkast mot en värld som är upplåten som en totalitet inom vilket 

det förstådda placeras. Heidegger uttrycker detta som att ”[d]et som kan artikuleras i förstående 

upplåtelse kallar vi mening”.
53

 

 

2.3.2 Tillvarons upplåtenhet som befintlighet 

Förståendet har beskrivits som en föregripande aktivitet, som konstituerar vår upplåtenhet inför 

världen. Det som förståendet upplåter är möjligheter som vi i egenskap av tillvaro kan utkasta oss 

mot. Vad som utkristalliserar sig i analysen av förståendet är en rörelse som har sitt ursprung i en 

situation, ett ”där” som kännetecknas av befintligheten och förståendet av detta ”där”. När 

Heidegger beskriver befintligheten använder han termen stämning för att framvisa det specifika 

med att vara upplåten som ett ”där” i världen, som kännetecknas av att i sitt vara ” måste vara på 

existerandets vis”.
54

 Heidegger menar att stämdvaron bringar in varat i sitt ”där” (bringt das 

Gestimmsein das Sein in sein ››Da‹‹).
55

 Stämningen visar sig utifrån denna utläggning som ett av de 

konstitutiva och likursprungliga möjlighetsvillkoren för tillvaron att vara ”där” som existerande. 

    Heidegger beskriver befintlighetens ontologiska väsenskaraktärer som en upplåtenhet av tillvaron 

i sin kastadhet, av i-världen-varon som en totalitet och av angåendeheten.
56

 Denna ontologiska 

beskrivning av befintligheten visar hur stämningen har en föregripande karaktär som upplåter 

tillvaron inför sig själv som i-världen-varande, som en del av en enhetlig totalitet där det som 

påträffas i världen kan angå tillvaron. Heidegger visar också hur befintligheten alltid ”har sin 

särskilda typ av förståelse”.
57

 Befintligheten måste härmed betraktas som en väsentlig aspekt av 

förståendet, då den upplåter världen på befintlighetens vis och därmed även påverkar hur 

förståendet av denna situation kommer att tolkas och utläggas. Denna beskrivning kan samtidigt 

återkopplas till tidslighetens struktur, där tillkommelsen utgör betingelsen för en förstående 

upplåtenhet av möjligheten som kunna-vara, men samtidigt också förutsätter att tillvaron som 

tillkommande även är tillbakakommande mot sin kastade befintlighet: havande-varit.
58

  Heideggers 
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beskrivning av befintligheten, som ett av de likursprungliga sätten varpå tillvaron är upplåten inför 

sig själv i sitt ”där”, visar hur förståendet tar sin utgångspunkt i en värld som inte är tom och 

betydelselös, utan som är aprioriskt bestämd genom befintlighetens ontologiska väsenskaraktärer. 

 

Befintligheten inte bara upplåter tillvarons kastadhet och dess 

hänvisadhet till den värld som i och med tillvarons vara alltid redan 

har upplåtits, utan den är själv den existentiala varaart inom vilket 

tillvaron ständigt utlämnar sig åt ››världen‹‹, och låter den angå 

tillvaron, såtillvida att tillvaron på visst sätt viker undan från sig 

själv.
59

 

 

Heidegger menar i anslutning till analysen av befintligheten att stämningen som en föregripen 

upplåtenhet av hela i-världen-varon ”är det som allra först möjliggör ett sig-riktande mot 

(Sichrichten auf)”.
60

 Vad Heidegger här visar är att sig-riktandet mot något uppstår genom att 

tillvaron är i-världen-varande som ett ”där” konstituerat av befintligheten, alltså inkastad i en värld 

på existerandets vis, där världen omfattar en totalitet med ett innehåll som kan angå tillvaron.  

    Heidegger framvisar i §40 i SZ  hur ångesten utgör tillvarons kvalificerade upplåtenhet, där 

tillvaron blir hänvisad till sitt ”innerligaste egna i-världen-varo” som upplåter tillvaron som 

möjligvaro.
61

 Ångesten utgör här en grundbefintlighet hos tillvaron, som sedermera även kommer 

att visa sig vara en förutsättning för att upplåta tillvaron inför möjligheten till en upprepning, där 

tillvaron fångar sin egen historicitet. 

 

2.3.3 Tillvarons upplåtenhet som tal 

Den tredje konstitutiva grundstrukturen, inom vilken tillvaron är öppen eller öppnar sig mot 

världen, betecknar Heidegger som tal. Analysen av talet placeras efter analyserna av befintligheten 

och förståendet, vilket kan härledas till SZ arkitektonik, där talet är det moment inom vilken det 

befintliga förståendet artikuleras. Heidegger beskriver hur talet är artikulationen av förståeligheten, 

och att det som artikuleras genom talet är mening.
62

 Talandet blir här ett samlande moment, som 

utgörs av ett helt betydelsekomplex av meningsbärande betydelser i egenskap av artikulerbar 

förståelighet. Detta betydelsekomplex uttalar sig genom orden, som tillsammans bildar en 
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ordhelhet, ett språk. Heidegger beskriver talet som den existential-ontologiska grundvalen för 

språket.
63

  

    Beskrivningen av talet, som artikulationen av förståligheten inom ett meningsfullt 

betydelsekomplex, visar hur den förstådda meningen redan är någonting föregripet (förpredikativt), 

som med talet låter det förstådda träda fram. Heidegger beskriver hur ”[t]alet är den 

betydelsemässiga uppordningen av i-världen-varons befintliga förståelighet”.
64

 Talet som 

fundamental existential innefattar också hörandet och tigandet. Heidegger beskriver hur hörandet är 

en möjlighet som växer fram ur förståendet, att kunna-höra fattas här inte som en passiv aktivitet, 

utan hörandet konstituerar istället möjligheten till ett lyssnande, där det hörda är upplåtet inom ett 

meningskomplex som något. Heidegger menar att vi inte enbart hör ett ljudkomplex, utan att vi hör 

”militärkolonnen på marsch, nordanvinden, den pickande hackspetten och den sprakande brasan”.
65

 

Vi ser här hur hörandet inbegriper en föregripen förståelse av ett betydelsesammanhang, där ljuden 

inte är tomma och meningslösa, utan snarare redan meningshäftade inom detta sammanhang.  

    Talet måste samtidigt beaktas mot bakgrund av Heideggers konception av fenomenologi, och den 

etymologiska analysen av begreppet fenomenologi, där det sista ledet i begreppet återförs på 

begreppet logos. Heidegger menar att logos här kan beskrivas som att: ”göra uppenbart det som i 

talet ››är på tal››”.
66

 Denna beskrivning av begreppet logos, visar hur logos låter något ses och 

därmed även kan vara sann eller falsk. Möjligheten till att låta något ses såsom något är ett skeende 

inom sanningens sfär, där talet kan frambringa det varande till att låta ses, och även bortskymma det 

genom att utge det för att vara något annat.
67

 Talet frambringar här den befintliga förståeligheten, 

genom talets artikulation av det förståddas mening, och låter det förstådda – meningen – genom 

talet ses såsom det är. 

 

2.4 Sanning – aletheia - oförborgadhet 

Heideggers sanningsbegrepp i SZ växer fram ur ett sökande efter sanningens väsen. Genom en 

destruktion av det traditionella sanningsbegreppet, som betraktar sanning i termer av 

överrensstämmelse (korrespondens), försöker Heidegger närma sig sanningens ontologiska 

grundvalar. Detta kritiska tillvägagångssätt undersöker det traditionella sanningsbegreppet inifrån 

sig självt, och framvisar vad som utgör sanningens skeende inom detta moment av 
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överrensstämmelse. Vad Heidegger med sin kritiska undersökning visar, är att sanningen inte ligger 

i själva överrensstämmelsen, utan i att ”den upptäcker det varande på det varande självt” (sie 

entdeckt das Seiende an ihm selbst).
68

 Sanningsfenomenet förstås här som upptäckthet, vilket 

betrakta som det fenomenella (ontologiska) villkoret för att någonting skall kunna visa sig självt 

som att vara sant. Heidegger visar hur denna sannvaro, genom logos uppvisande av det varande, är 

ett skeende som tar ”fram något varande ur förborgadheten och därmed låta det ses i sin 

oförborgadhet”.
69

 Denna oförborgadhet (Unverborgenheit), där det varande kommer ur sin 

förborgadhet och visar sig självt, kan beskrivas som det ursprungliga sanningsfenomenet. 

Heidegger leder detta sanningsskeende tillbaka till den grekiska termen aletheia, som ett 

betecknande av sanning som oförborgadhet. Heidegger beskriver hur sanningen ”avtvingas” det 

varande genom att ”slitas” loss ur förborgadheten och upptäckas likt ett ”jaktbyte”.
70

 

    Sanning som upptäckthet av det varande i sin oförborgadhet är en möjlighet som har sin grund i 

tillvarons upplåtenhet av världen. Heidegger menar att det är genom tillvarons upplåtenhet som vi 

först kan närma oss det ursprungliga sanningsfenomenet. Sanningen visar sig som ett skeende hos 

tillvaron, vilket Heidegger beskriver i sin existential-ontologiska tolkning av sanningsfenomenet, 

som att sanningen i sin ursprungligaste form är tillvarons upplåtenhet och att tillvaron lika-

ursprungligt är i sanningen som i osanningen.
71

  

       Heideggers sanningsbegrepp kan i detta sammanhang betraktas i förhållande till begreppet 

mimesis, som traditionellt översatts och uppfattats som att beteckna en avbild av något. Denna 

traditionella förståelse av mimesis kan här liknas med en överrensstämmelse av det avbildade och 

avbilden, vilket följaktligen även motsvarar det traditionella sanningsbegreppets struktur. Subjektets 

omdöme blir med en sådan uppfattning den ”ort” inom vilken mimesis bedöms utifrån sin riktighet 

som överrensstämmelse mellan avbilden och det avbildade – det verkliga. Med Ricoeurs definition 

av mimesisbegreppet kan en sådan konception av mimesis kritiseras och istället öppna upp för ett 

mer dynamiskt mimesisbegrepp, som kan placeras i relation till Heideggers förståelse av tillvarons 

upplåtenhet.  
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2.5 Konstverkets ursprung – sanningens skeende 

Detta avsnitt kommer att fungera som en inblick i den ”senare” Heideggers tänkande och texter. 

Tillskillnad från SZ tematiserar Heidegger i dessa texter diktandet, konsten och språket i större 

utsträckning. Den text som kommer stå i blickfånget för denna genomgång är Heideggers 

Konstverkets ursprung, där frågan om sanningen som skeende står i fokus för att närma sig frågan 

om konstens väsen. Heideggers text kommer här fungera som en passage, utifrån vilken Heideggers 

tänkande i SZ beträffande tillvarons upplåtenhet som möjlighetsvillkor för sanning, kan användas i 

riktning mot en kritisk rekonstruktion av ett möjligt mimesisbegrepp hos Heidegger. 

   Heidegger inleder Konstverkets ursprung med att ställa frågan om konstens väsen. En fråga som 

leder mot verket där konst råder, och inbegriper ett frågande som frågar ”verket vad det är och hur 

det är”.
72

 Heidegger närmar sig här konstens väsen genom en undersökning om vad som utgör 

själva verket i verket. Det skeende som är inbegripet i konsten som verk. Heidegger menar att ”[i] 

verket är, om det sker ett öppnande av det varande med avseende på vad och hur det är, ett 

sanningens skeende i verket”.
73

  

   Konsten som skeende är ett öppnande som låter sanningen om det varande sättas i verket. Detta 

sättande av sanningen om det varande menar Heidegger inte skall uppfattas som en avbild, som 

utgör ett återgivande av det varande i syfte att upprätta en överensstämmelse mellan konstverket 

och det verkliga, utan skall istället fattas som en öppning som återger det varandes vara. Heideggers 

argumentation kan här fattas som en kritik mot en föreställning om konstverket som avbildning av 

det verkliga, en föreställning som går att härleda till det traditionella mimesisbegreppet mening. 

Konstens skeende som sanning förlägger Heidegger snarare till verkets verkvaro, som han menar 

består i bestridandet av striden mellan jord och värld.
74

 Verket i verket kan här, utifrån Heideggers 

terminologi, uppfattas som en anstiftan till en strid mellan jord och värld, som syftar till att bevara 

striden som vilande i verket. Verket är ett frambringande av möjligheten till ett skeende av sanning, 

där verkets verkvaro uppställer en värld och framställer en jord, vilket leder dessa in i striden 

mellan ljusning och förborgande. 

        De fundamentala ontologiska kategorierna jord och värld, som Heidegger använder i 

Konstverkets ursprung, bildar tillsammans den enhet som utgör verkets verkvaro och möjliggör 

verkets stående för sig. Heidegger uttrycker detta som att ”[v]ärlden grundar sig på jorden och 
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jorden reser sig upp ur världen”.
75

 Jord och värld, som begreppspar, kan här förstås som en mer 

ursprunglig karaktärisering av begreppen form och innehåll (stoff). Detta försök, till ett mer 

ursprungligt närmande av enheten i verkets verkvaro, måste här betraktas utifrån en kritik som 

Heidegger riktar mot estetikens användning av begreppsparet form och innehåll. Heidegger menar 

att ”det vidlyftiga användandet av denna begreppsstruktur inom estetiken kunde snarare leda till 

antagandet att stoff och form är bestämningar som härstammar från konstverkets väsen, och först 

därifrån överförts tillbaka till tinget”.
76

 När Heidegger begagnar sig av begreppen jord och värld för 

att framvisa den strid, som genom verket bestrids och låter verket vila i sig själv, kan detta tolkas 

som ett försök till att närma sig frågan om vad konstverket är i sig själv, dess väsen, utan att 

fördenskull använda begreppsliga kategorier som implicerar subjektivitet. Begreppsparet jord och 

värld visar istället hur sanningens skeende är ett öppnande, där det varande genom konsten kan lysa 

fram i oförborgadheten och bevaras. 

    Om konstverket är sanningens skeende genom verket i verket, vad är det då som utgör själva 

konsten i konstverket? Heidegger menar att ”[a]llt konst är, i egenskap av det som låter ankomsten 

av sanningen hos det varande som sådant ske, i sitt väsen diktning”.
77

 Språket frambringar det 

varande igenom ett benämnande, som låter det varande framträda och komma till ord. Heidegger 

menar att detta utsägande mot det öppna, är ett utkastande sägande mot det ljusa. Vi kan här se hur 

Heideggers terminologi kan tolkas utifrån upplåtenhetens grundstrukturer i SZ, där förståendet utgör 

ett utkast mot mening, som genom talet kan artikuleras och låta det som är på tal komma till tals. 

Begreppet logos kan i detta sammanhang beskrivas som det låtande som låter något komma till tals, 

och som samtidigt både kan framvisa och dölja det varande – vara sann eller falsk. Heideggers 

konception av konsten inom denna uppsats rör sig inom vetandets och sanningens sfär, som ett 

frambringande av det varande in i det närvarande och ut ur förborgadheten, ett erfaret vetande 

genom förnimmandet av det närvarande som sådant – techne.
78

 Konstens väsen som diktande 

inbegriper samtidigt frågan om vetande och sanning, där frambringande av det varande in i det 

öppna och ut ur förborgadheten är ett skeende av sanning. Heidegger uttrycker detta som att 

”[k]onstens väsen är diktning. Diktandets väsen är emellertid stiftandet av sanning.”
79

  

    Studien av Heideggers uppsats Konstverkets ursprung avser här att bygga en bro över till den 

”senare” Heideggers tänkande, som i sina analyser av språk, diktande och konst ligger närmare 
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begreppet mimesis. Vad som visar sig i Heideggers analys av konstens väsen är att frågan om 

sanningen, som ett skeende av upplåtenhet av det varande i sin oförborgadhet, är centralt för frågan 

om vad och hur konst är.  

 

3. Ricoeur och förmedling mellan tid och berättande 

Detta avsnitt inleds med en översiktlig introduktion till några centrala aspekter av TN för att därefter 

explicera det trefaldiga mimesisbegreppet hos Ricoeur. Denna del av uppsatsen utgör en passage, 

där vi mot bakgrund av Heideggers hermeneutiska fenomenologi möter Ricoeurs mimesisbegrepp, 

som föremål för en komparativ transcendental reflektion, som undersöker huruvida detta begrepp 

kan tänkas inifrån Heideggers begreppssystem och upprätta en plats där möjligheten till en 

mimetisk aktivitet kan äga rum – där mimesis kan ske.    

        Inledningsvis presenterades Ricoeurs projekt inom TN som ett försök att återinskriva den levda 

tidserfarenheten i en universell tidsordning. Ett projekt som utkristalliserar sig som ett försök att 

utifrån narrativiteten, som ett förmedlande moment, göra de fenomenologiska tidsanalyserna 

produktiva genom en poetisk lösning. Detta förmedlande moment blir till en refiguration, där tiden 

blir mänsklig genom en tredje tid, som Ricoeur benämner som den historiska tiden.
80

 Ricoeur visar 

hur den historiska tiden opererar genom olika kopplingar som förenar den fenomenologiska och 

kosmologiska tiden. Kalendertiden, som Ricoeur nedan diskuterar, utgör en av dessa kopplingar. 

 

The externality attributed to the calender in relation to physical time 

and lived time express the specificity of chronicle time and its 

mediating role between the other two perspectives on time on the 

lexical plane. It cosmologizes lived time and humanizes cosmic time. 

This is how it contributes to reinscribing the time of narrative into the 

time of the world.
81

 

 

Ricoeurs problematik ovan rör sig här inom en konflikt mellan två skilda perspektiv på tidens 

väsen. Denna konflikt som utspelas här går även att lokalisera till två bestämda epistemologiska 

positioner, där den kosmologiska tiden avser att förklara tiden utifrån mätbara intervaller, och där 

den fenomenologiska tiden mer kan beskrivas som en förståelse av den egna tidserfarenheten. 

Ricoeurs problematisering av denna konflikt måste här förstås som en immanent rörelse hos 

Ricoeurs sätt att närma sig filosofiska problem, där konflikten mellan att förklara och att förstå är 

ett genomgående tema inom Ricoeurs filosofi, och som här upprepas inom tidens område. Ricoeur 
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ifrågasätter denna epistemologiska dikotomi och menar att ”om filosofin skall överleva, så är det 

inte genom att väcka en epistemologisk strid. Dess öde är förbundet med förmågan att underordna 

själva tanken på en metod under en mer grundläggande uppfattning om vårt sanna förhållande till 

ting och varelser”.
82

 Problematiken i TN omfattar alltså här en vidare problematisering av filosofins 

förhållande till human- och naturvetenskaperna. En problematik som återkommer i flera av 

Ricoeurs texter och som utgör en väsentlig beståndsdel i Ricoeurs filosofiska projekt inifrån en 

tolkningarnas konflikt.  Bengt Kristensson Uggla menar att denna beteckning innebär en 

”begränsning av alla totala anspråk” och en ”öppenhet för att konstruktivt relatera olika perspektiv 

till varandra”.
83

 

     Efter att ha placerat TN i en vidare kontext av Ricoeurs filosofiska tänkande kan vi återvända 

och se hur även detta verk sker inifrån tolkningarnas konflikt. Om tiden utgör det mest 

framträdande området för tolkningarnas konflikt, är ett annat väsentligt område förhållandet mellan 

historievetenskapen och litteraturen. Ricoeur menar att båda litteraturen och historievetenskapen 

utgår ifrån samma konfigurativa operationer som finns beskrivna inom mimesis2.
84

 Den narrativa 

strukturen utgör en enhetlig grund hos dem båda. Den konstruktiva relation som Ricoeur försöker 

att upprätta mellan dessa två parter kommer till sitt yttersta uttryck i kapitlet ”[t]he interweaving of 

history and fiction”, där Ricoeur visar hur historien och fiktionen sammanvävs med varandra i ett 

ömsesidigt utbyte, som resulterar i ett refigurativt moment där den mänskliga tiden inskrivs hos 

dem båda.
 85

  

    Innan vi går över till mimesisbegreppet skall här kort presenteras hur fiktionen och historiens 

sammanvävda sätt att gripa tag i varandra även producerar specifika meningar, där det samhälleliga 

medvetandet förstärks i sin egen identitet.
86

 Ricoeur använder uttrycket narrativ identitet för att 

beteckna hur människor och samhällens identitet är konstituerade genom dem narrativ, som de 

införlivar som deras egna faktiska historia.
87

 Den narrativa identiteten blir svaret på ”vem” 

(subjektet) som står bakom handlingen, en identitet som vilar på en tidslig struktur och som 

möjliggör en dynamik och förändring av denna ”vem”, utan att fördenskull skiljas från sin 
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identitet.
88

 Vi kan alltså se att även människan, genom den mimetiska aktivitetens refigurativa 

moment, relaterar sin identitet till en narrativ konfiguration. 

 

3.1 Ricoeurs trefaldiga mimesisbegrepp  

Utifrån denna inledning till det aktuella undersökningsområdets problematik i den föreliggande 

uppsatsen avser jag här att närmare precisera Ricoeurs trefaldiga mimesisbegrepp utifrån dess 

innehåll och struktur. Ricoeur skiljer mellan tre olika mimetiska moment som han benämner som 

mimesis1, mimesis2 och mimesis3. Denna trefaldiga uppdelning av mimesisbegreppet har sitt 

ursprung i den förmedling som Ricoeur, genom sitt dynamiska mimesisbegrepp, vill upprätta 

mellan tid och narrativ. 

 

This highlighting of the dynamic of emplotment is to me the key to 

the problem of the relation between time and narrative. […] In 

constructing the relationship between the three mimetic modes I 

constitute the mediation between time and narrative. Or to put it 

another way, to resolve the problem of the relation between time and 

narrative I must establish the mediating role of emplotment between a 

stage of practical experience that precedes it and a stage that succeeds 

it.
89

 

 

      Det trefaldiga mimesisbegreppet som Ricoeur presenterar i TN tar sin utgångpunkt mimesis1 

vilket konstituerar den ena sidan av den mimetiska aktiviteten. Ricoeur vill med sitt trefaldiga 

mimesisbegrepp visa hur det finns en förmedling mellan det praktiska fältet, som utgör den ena 

sidan och det område inom vilket den mimetiska aktiviteten föregrips av en förkonfiguration, över 

till den andra sidan av mimesis, där mötet med läsaren och lyssnaren inbegriper en refiguration av 

mimesis genom själva receptionen.  Ricoeur menar att det är via den förmedlande funktionen som 

den mimetiska aktiviteten får sin fulla intelligibilitet. 

        Det som kännetecknar mimesis1 är en förförståelse av ”the world of action”, vilket här ovan 

har beskrivits som det praktiska fältet som ligger till grund för kompositionen av en intrig. Ricoeur 

                                                
88 Paul Ricoeur undersöker den narrativa identiteten på ett omfattande vis i Oneself as Another (Chicago: The 

university of Chicago Press 1992). Där visar han hur tiden som en faktor av divergens och skillnad utgör ett hot 

mot identiteten om vi inte kan finna en princip för permanens i tiden (s. 117). Ricoeur framhåller två modeller 

som kan användas för att förstå hur vår identitet kan behålla permanens över tid, dels karaktären och dels att 

hålla sitt ord. Karaktären beskrivs här som en uppsättning dispositioner igenom vilken en person är igenkänd, de 

distinkta märken som tillåter en återidentifikation av den mänskliga individen som samma (s.119). Att hålla 

ordet är en utmaning mot tiden, en förnekelse av förändring trots att begären förändras (s.124). Men att hålla sitt 

ord uppvisar en självkonsistens som Ricoeur menar inte betecknar något annat än Heideggers förelöpande 

beslutsamhet (s. 123).   
89 TN1 s.53 
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framlägger tre kännetecken hos denna förförståelse som han menar utgörs av förmågan att urskilja 

handlingar med avseende på deras strukturella, symboliska och tidsliga egenskaper.
90

 Den 

förförståelse som förgestaltar den mimetiska aktiviteten grundläggs här utifrån en förståelse av 

mänskliga handlingar som meningsfulla i relation till narrativitet. Förförståelsen av handlingar 

utifrån deras strukturella egenskaper avser framförallt förmågan att placera handlingen i förbindelse 

med andra delar av det begreppsliga nätverket. Att känna till vad en handling är inbegriper en 

identifiering av handlingen i termer av dess relation till helheten, vad handlingen syftar till och 

vilken betydelse som den innehar inom den aktuella kontexten. Handlingens strukturella egenskaper 

innebär alltså å ena sidan att förstå handlingen i sig, vilket implicerar att en aktör kan urskiljas och 

att motiven för handlingen kan utläggas, men å andra sidan menar Ricoeur att handlingen samtidigt 

måste kunna urskiljas med avseende på dess syntaktiska egenskaper i skapandet av ett narrativ. 

Förståelsen av en handlings strukturella egenskaper visar sig här förutsätta ett dubbelt seende som 

urskiljer handlingen såsom en handling och därmed åtskiljer den från den rena fysiska rörelsen, men 

handlingen måste samtidigt fylla en funktion inom narrativiteten, vilket innebär ett seende av 

handlingen som betydelsefull inom ramen för en narrativ helhet. Förförståelsen av handlingarnas 

symboliska egenskaper beskriver Ricoeur som en initial läsbarhet av handlingen, där handlingens 

specifika mening kan dechiffreras utifrån den kontext och det sociala samspel där handlingen äger 

rum. Det tredje kännetecknet hos förförståelsen av mänskliga handlingar inom det praktiska fältet 

avser handlingarnas tidsliga egenskaper. Ricoeur uttrycker detta som att ”[i]t goes so far as to 

recognize in action temporal structures that call for narration”.
91

 Vad Ricoeur här visar, med hjälp 

av Heideggers analys av inomtidsligheten, är att handlingarna inom det praktiska fältet kan tidsligt 

bestämmas och beskrivas utifrån hur de manifesteras inom tiden. Heidegger uttrycker i SZ att 

”[i]nom ombesörjandet tilldelas varje ting ››sin tid››”.
92

 Handlingarnas tidslighet måste utifrån 

denna utläggning beskrivas existentialt. En beskrivning av hur handlingarna tidsliggörs utifrån 

tillvarons ombesörjande och räknande med tid. Sammanfattningsvis kan mimesis1 beskrivas som en 

karaktärisering av å ena sidan det område som föregår och utgör grunden för den mimetiska 

aktiviteten, och å andra sidan den förförståelse som alltid är föregripen när vi träder in i fiktionens 

värld.
93

 

                                                
90 TN1 s.54 
91 TN1 s.59 
92 SZ s.419 
93 Ricoeur, Paul “Mimesis and representation” i: A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination (red. Valdes, 

Mario J.) Toronto: Toronto university press , 1991 s.140 
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       Mimesis2 utgör det konfigurativa moment som sammanför de olika händelserna från det 

praktiska fältet till en sammansatt intrig. Ricoeur vill med mimesis2 beskriva hur skapandet av en 

intrig samtidigt inbegriper en förmedling som verkar på två olika plan, dels som en förmedling 

mellan händelser inom intrigen och dels som en förmedling mellan det som föregår och efterföljer 

den mimetiska aktiviteten som sådan. 

 

Mimesis2 has an intermediary position because it has a mediating 

function. This mediating function derives from the dynamic character 

of the configurating operation that has led us to prefer the term 

emplotment to that of plot and ordering to that of system.
94

 

 

 

Ricoeur framlägger tre olika förmedlande moment inom intrigen som utgörs av en förmedling 

mellan individuella händelser och berättelsen i helhet, mellan heterogena faktorer i berättelsen 

såsom aktörer, händelser och omständigheter och slutligen en förmedling som utgör en syntes av 

det heterogena. Vi ser här tydligt hur skapandet av intrigen samtidigt uppvisar det karaktäristiska 

draget av konkordans som Ricoer menar kännetecknar narrativiteten. Förståelsen av en berättelse, 

visar sig här vara en förståelse av varför och hur de olika delarna av berättelsen ingick i och 

utgjorde väsentliga delar av berättelsen som helhet. Denna typ av förståelse beskriver Ricoeur med 

begreppet ”followability”, som han även menar konstituerar den ”poetiska lösningen” av paradoxen 

mellan distention och intention.
95

 Mimesis2 visar sig vara det moment, som utifrån sin förmedlande 

position, konfigurerar mimesis till en sammansatt tanke som är kännetecknande för hela intrigen 

som sådan. 

       Den andra sidan av Ricoeurs trefaldiga mimesisbegrepp – mimesis3 – utgörs av 

representationen och receptionen av mimesis. Ricoeur avser med mimesis3 att betona hur den 

mimetiska aktiviteten har ett efterföljande moment, där narrativiteten fullbordas genom en 

receptionen av mimesis. Ett möte mellan narrativitetens konfigurativa moment och den faktiska 

världen bortom berättelsen. Ricoeur beskriver detta tillstånd som ”the intersection of the world of 

the text and the world of the hearer or reader”.
96

 Det är i samband med denna konfrontation som 

narrativitetens konfiguration, av mänskliga handlingarna inom det praktiska fältet, kan framträda 

och utläggas utifrån sin specifika tidslighet.
97

 Vi ser avslutningsvis hur det trefaldiga 

mimesisbegreppet hos Ricoeur innehar ett centralt argument om hur man skall förstå 

                                                
94 TN1 s.65 
95 TN1 s.67 
96 TN1 s.71 
97 TN1 s.71 
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mimesisbegreppet som sådant, där Ricoeur tematiserar mimesis utifrån dess båda ”sidor” i syfte att 

visa hur narrativitetens konfigurativa momentet inte kan isoleras från vad som föregår och 

efterföljer mimesis. 

 

4. En rekonstruktion av mimesis – utifrån Ricoeur och inifrån Heidegger 

Ricoeurs mimesisbegrepp har ovan utlagts som ett förmedlande moment, där den fenomenologiska 

tidserfarenheten genom narrativiteten kan inskrivas inom en kosmologisk tidsordning. Mimesis 

framvisas som en strukturerande aktivitet som gör tidens aporier produktiva genom en berättande 

poetik. Ricoeur upprättar genom sitt begrepp mimesis en förbindelse mellan den levda 

tidserfarenheten och en kosmologisk tidsordning, vilket även inbegriper en kritik mot Heideggers 

tidsbegrepp, som Ricoeur hävdar inte förmår att härleda en kosmologisk tidsuppfattning. Inom detta 

avsnitt avser jag att rekonstruera mimesisbegreppet inifrån Heideggers hermeneutiska 

fenomenologi, och framvisa hur detta begrepp kan ta plats inom tillvarons hemvist i en i-värld-varo, 

där mimesis utgör ett diktande och berättande om det varande utifrån en tidslig konception, vilket 

utgör en möjlighet för tillvaronatt med diktandet slita fram det varande ur förborgadheten och 

upplåtas inför det varande i sin oförborgadhet.  

 

4.1 Mimesis och i-världen-varon 

Det mimesisbegrepp som Ricoeur i TN återhämtar från Aristoteles måste förstås dynamiskt, som att 

härröra ur en skapande aktivitet. Ricoeur menar att ”[i]mitating and representing is a mimetic 

activity inasmuch as it produces something, namely, the organization of events by emplotment”.
98

 

Den mimetiska aktiviteten framträder här som en skapande aktivitet, som samlar och uppordnar 

händelserna i berättelsen till en helhet. Men hur skall denna aktivitet förstås inom ramen för 

Heideggers tänkande? Var och hur sker denna skapande aktivitet? Det moment som kommer att 

inleda den företagna rekonstruktionsprocessen är en tematisering av begreppet mimesis utifrån 

Heideggers begrepp i-världen-varo. Heidegger beskriver i-världen-varon som en varaförfattning hos 

tillvaron.
99

 Undersökningen av den mimetiska aktiviteten, som ett sätt för tillvaron att vara, menar 

jag härmed måste utlägga begreppet mimesis i relation till i-världen-varon, och de konstitutiva och 

aprioriska strukturmoment som tillsammans utgör denna enhet.  

                                                
98TN1 s.32 
99 SZ s.53 
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     Den skapande aktiviteten som producerar mimesis menar jag, utifrån en existential-ontologisk 

tolkning av mimesis, visar hur den mimetiska aktiviteten kan förstås som ett praktiskt 

ombesörjande, där tillvaron skapar olika narrativa verk. Detta ombesörjande hos tillvaron sker inom 

talets och språkets sfär, där ”textens värld” bildar ett betydelsekomplex av ord – en ordhelhet – 

inom vilka ordens ”inomvärldsliga vara” fattas som tillhandsvarande.
100

 Den mimetiska aktiviteten 

får här en dynamisk karaktär, där skapandet av mimesis har en hänvisande struktur, inom vilka 

orden som tillhandsvarande ingår i en meningsstruktur av hänvisningar, som uppbär det narrativa 

verket som mimesis. Att framställa och skapa de narrativa verken genom de tillhandsvarande orden, 

innebär att orden tycks dra sig tillbaka för att vara tillhands, vilket möjliggör för en poetisk och 

metaforisk (mimetisk) användning av orden, där orden får sin mening kontextuellt genom att vara 

vad dem är i förhållande till det narrativa verkets vartill. Orden tar plats inom en i-världen-varo. 

Den ontologiska strukturen som karaktäriserar ”textens värld” kan utifrån detta förstås som ett helt 

betydelsekomplex av hänvisningar, där orden i texten har en tillhandsvarande varastruktur . Det 

narrativa verket och orden som tillvaron möter uppfattas inte först och främst som 

förhandenvarande, utan snarare som ett helt betydelsessammanhang.  

       I-världen-varon är samtidigt ett begrepp som innehar ett konstitutivt strukturmoment som 

omfattar tillvarons sätt att vara ett själv tillsammans med andra. Och eftersom Heidegger menar att 

i-världen-varon är ett enhetligt fenomen, som vid varje framvisande av ett moment inom i-världen-

varon även framlyfter de andra, är det här av vikt att framvisa den mimetiska aktiviteten utifrån 

medvaron och självvaron. Ricoeurs konception av mimesisbegreppet visar hur mimesis konstitueras 

utifrån en befintlig intersubjektivitet, där den andre som lyssnare eller läsare utgör själva fullbordan 

för mimesis som sådan.
101

 Den mimetiska aktiviteten innefattar här ett moment av tillägnelse, där 

mimesis som representation inte kan fattas som en statisk och evig avbild, utan snarare med 

hänvisning till Heideggers analyser i Konsverkets ursprung som ett skeende, som utgör en öppning 

där det varande i verket upplåts i vad och hur det är (för den andre). Ricoeur beskriver hur mimesis3 

”marks the intersection of the world of the text and the world of the hearer or reader; the 

intersection, therefore, of the world configured by the poem and the world wherein real action 

                                                
100 Jmf SZ §34. Patrick L. Bourgeios och Frank Schalow har i Traces of Understanding: A Profile of 

Heidegger’s and Ricoeur’s Hermeneutics (Amsterdam: Köningshausen & Neumann, 1990) utvecklat en 

liknande idé beträffande Ricoeurs användning av termen ”textens värld” och Heideggers i-världen-varo. Deras 

tolkning är att Ricoeur förstår texten som en plats i likhet med i-världen-varon, där vi finner oss själva i 

situationer som genom en förstående tolkning upplåter möjligheter som vi sedermera kan utkasta oss mot 

(Bourgeios & Schalow, 1990 s. 91).    
101 TN1 s.71 
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occurs and unfolds its specific temporality”.
102

 I-världen-varon som en medtillvaro med andra, 

menar jag här måste förstås som ett existentialt apriori som utgör själva möjlighetsvillkoret för ett 

mimesisbegrepp, där gemenskapen med andra är en förutsättning för mimesis överhuvud. Ricoeur 

visar även hur mimesis innefattar en möjlighet till självförståelse, där berättandet öppnar upp en väg 

mot självkännedom.
103

 Berättandet tycks här få en hermeneutisk karaktär, där tillvaron genom en 

förstående tillägnelse av mimesis blir upplåten inför möjligheter (mening) att utkasta sig mot.  

 

4.2 Mimesis och upplåtenhet 

Det tredje och kanske mest centrala strukturmomentet av i-världen-varon är den så kallade i-varon, 

som betecknar hur tillvaron är upplåten som sitt ”där”. Att placera det dynamiska mimesisbegreppet 

inom upplåtenhetens grundstrukturer, kan utifrån Ricoeurs argumentation tolkas som ett försök till 

att finna ett förmedlande moment mellan de olika sätt varpå tillvaron är sin upplåtenhet och 

öppenhet inför världen. Heideggers analys av tidsligheten, som det transcendentala 

möjlighetsvillkoret för tillvarons varaförstående upplåtenhet, blir här central för att undersöka den 

mimetiska aktiviteten inifrån upplåtenhetens grundstrukturer och tidslighet. Ricoeurs 

mimesisbegrepp kan inom denna kontext tolkas i förhållande till Heideggers ekstatiska tidslighet, 

och framvisa hur narrativiteten utgör ett samlande och uppordnande av tidens ekstaser, den aktivitet 

som förmår att härleda och förmedla en kosmologisk tidsordning utifrån en levd tidserfarenhet. 

Ricoeur benämner denna tredje tid, som kommer ur narrativitetens förmedling, med begreppet 

historisk tid. Men om vi här istället kan visa, att det med hjälp av Ricoeurs mimesisbegrepp, går att 

rekonstruera ett dynamiskt mimesisbegrepp inifrån Heideggers hermeneutiska fenomenologi, är det 

inte då möjligt att överkomma tidens aporier genom fenomenologin självt? Genom upplåtenhetens 

grundstrukturer avser jag här att visa hur den mimetiska aktivitetens transcendentala 

möjlighetsvillkor går att finna i Heideggers hermeneutiska fenomenologi av tillvaron, där 

tidsligheten kommer att vara den yttersta meningshorisonten för den mimetiska aktiviteten. 

Tillskillnad från Heideggers förståelse av tidsligheten som ändlig, kommer Ricoeur visa hur den 

levda tidserfarenheten, genom mimesis, kan bevaras och ständigt bli föremål för refiguration, och 

därigenom även utgöra en möjlighet till att härleda en kosmologisk tidsordning.          

    Befintligheten betecknar tillvarons kastadhet in i i-världen-varon på stämningens vis, tillvaron är 

upplåten och hänvisad till det varande som påträffas inom i-världen-varon på angåendehetens vis. 
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När Heidegger beskriver hur befintlighetens upplåtenhet har sin grund i den tidsliga ekstasen 

varitande, visar han hur ångesten bringar tillvaron tillbaka mot sin egen kastadhet som något möjligt 

att återhämta.
104

 Ångesten framvisas som tillvarons kvalificerade stämning, som möjliggör ett 

egentligt existerande, genom att i tillbakakommandet mot de innersta möjligheterna upplåta 

tillvaron inför ett möjligt beslut att fatta. Detta utkastande och tillbakakommande lägger här 

grunden för tillvarons beslutsamma övertagande av den egna historiciteten. Den mimetiska 

aktiviteten hos tillvaron menar jag inom detta sammanhang springer fram ur befintlighetens 

upplåtenhet, där stämningen upplåter världen och det varande som något som angår oss, och där 

berättandet blir ett sätt för tillvaron att överta sin egen historicitet och kastadhet in i världen. 

Ricoeur beskriver hur berättandet har sin utgångspunkt i den handlande och lidande människan.
105

  

     

We tell stories because in the last analysis human lives need and merit 

being narrated. This remark takes on its full force when we refer to the 

necessity to save the history of the defeated and the lost. The whole 

history of suffering cries out for vengeance and calls for narrative.
106

 

  

Befintligheten har framvisats som tillvarons upplåtenhet inför i-världen-varon på ett angående vis, 

där det varande inte enbart är förhandenvarande ting, utan något som angår oss och kan ligga till 

grund för vår mimetiska aktivitet. Denna upplåtenhet kan härmed beskrivas som att utgöra den ena 

sidan av mimesis, den värld utifrån vilket mimesis växer fram.  

      Den andra sidan av mimesis utgör själva mötet mellan ”textens värld” och läsaren eller 

lyssnaren – receptionen av mimesis. Ricoeur menar att ”what is interpreted in a text is the proposing 

of a world that I might inhabit and into which I project my ownmost powers”.
107

 Även här kan vi se 

hur Ricoeurs mimesisbegrepp kan förstås inifrån Heideggers hermeneutiska fenomenologi av 

tillvarons sätt att vara sitt ”där”, genom att framvisa hur mötet med texten innefattar en förstående 

upplåtenhet, där det förstådda visar sig självt som en möjlighet till att kunna-vara. De upplåtna 

möjligheterna, som läsaren och lyssnaren möter framför texten, framträder mot bakgrund av en 

tidslig horisont, inom vilken det förstående utkastet mot möjligheterna endast är möjliga genom en 

ekstatisk tidslighet, där tillvaron i sitt vara redan är bortom sig själv som sin tillkommande 

möjlighet. Läsandet och lyssnandet som möter mimesis har alltså sin grund i en förstående 

upplåtenhet, där tillvaron som upplåten inför möjligheten att kunna-vara, tidsliggörs som 
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tillkommande.
108

 Heideggers tidsanalys måste emellertid alltid förstås som att utgöra en enhet 

mellan tidslighetens tre ekstaser, då dessa betecknas som likursprungliga. Detta förutsätter att 

analysen av upplåtenhetens grundstrukturer, som själva möjlighetsvillkoren för den mimetiska 

aktiviteten, framvisar tidslighetens hela horisont som det transcendentala villkoret för den 

varaförstående upplåtenheten. Om läsandet och lyssnandet har sin grund i förståendets tidslighet 

som tillkommande, där förståendet upplåter möjligheter för tillvaron att kunna-vara, måste detta 

utkast mot möjligheterna samtidigt förutsätta ett tidsligt tillbakakommande. Mötet med mimesis 

måste innnefatta ett förstående tillbakakommande, där tillvaron i mötet med mimesis öppnas inför 

möjligheter, som tillvaron i beslutsamhet kan återhämta och välja som tillkommande. Denna 

tidsliga struktur kan även återföras på den andra sidan av mimesis, där den mimetiska aktiviteten 

utifrån tillvarons befintliga upplåtenhet förutsätter att tillbakakommandet och förståendet av ”the 

world of action” även är ett tidsliggörande av det varande som utkastat kunna-vara inom mimesis – 

som meningsfull i en narrativ helhet (tidslig horisont).  

      Ovan har Heideggers beskrivning av tillvarons upplåtenhet tematiseras utifrån befintligheten 

och förståendet, och hur dessa kan tolkas i förhållande till mimesisbegreppet. Den tredje 

konstitutiva strukturen som tillvaron är sin upplåtenhet utgörs av talet, vilket här nedan kommer att 

analyseras i relation till det förmedlande momentet i mimesisbegreppet – mimesis2. Talet är för 

Heidegger den befintliga förståelighetens möjlighet till artikulation av mening. Heidegger visar hur 

talet utgör det artikulerade uppordnandet av ett helt betydelsekomplex, vilket i förhållande till den 

mimetiska aktiviteten, kan liknas med kompositionen av en intrig. Både Heidegger och Ricoeur, 

försöker här fånga den språkliga aktiviteten utifrån en redan befintlig förståelse. Ricoeur visar hur 

skapandet av mimesis alltid har sin utgångspunkt i en föregripen förförståelse av ”the world of 

action” – en befintlig upplåtenhet av tillvarons i-världen-varo genom förståendet. Denna föregripna 

förståelse kan tolkas som tillvarons upplåtenhet inför det betydelsekomplex, som med talet – 

berättandet – uppordnas och kommer till orda.
109

 Mimesis som en gestaltande aktivitet genom 

språket och narrativiteten, kan härmed fattas som att ha sitt ursprung i det befintliga förståendet av 

en sammansatt meningsstruktur, ett betydelsekomplex av enskilda meningshäftade betydelser som 

uppordnats till en helhet. Som vi tidigare har visat, så menar Heidegger att tillvarons varaförstående 

upplåtenhet måste förstås utifrån tidslighetens horisont, vilket inom analysen av talet inte kan 

förläggas till en specifik tidslig ekstas. Heidegger beskriver istället hur talet i sig själv är tidsligt 
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genom att sin grund i den ekstatiska tidslighetens enhet.
110

 Heideggers analys av talets tidslighet 

förefaller här sakna ett fast riktmärke som är användbart för att beskriva hur tillvarons upplåtenhet 

genom talet är tidsligt betingad. Min uppfattning är istället att Ricoeurs mimesisbegrepp, med 

narrativiteten som ett förmedlande och ordnande moment, kan betraktas som en kompletterande 

analys av talets tidslighet. Berättandet framvisar en tidslighet, som ständigt tidsliggör sig själv i sin 

aktivitet, och upplåter det varande i texten utifrån en ekstatisk tidslighet. Den berättande, lyssnande 

och läsande aktiviteten kan inte reduceras till en linjär tidsordning, utan har karaktären av att 

ständigt vara bortom sig själv, genom att vara upplåten inför ”textens värld” som en helhet, med en 

ständigt närvarande intrig som springer fram bakom och sträcker sig ut framför.   

      Berättandets tidslighet har en tidslig horisont, som tillskillnad från Heideggers tidsanalys inte är 

ändlig genom döden, utan snarare delad tillsammans med andra. Möjligtvis kan Heideggers 

bristfälliga analys av talets tidslighet sammanfalla med svårigheten att införliva det delade talet med 

andra i en ändlig tidslighet. Heidegger uttrycker hur medvaron uttryckligen blir delad i talet, vilket 

jag menar innebär att talets tidslighet, som någonting delat med andra, inte kan ha den enskilde 

tillvarons ändlighet och döden som yttersta horisont. Denna kritiska punkt uppstår, när den levda 

tidserfarenhetens ändlighet placeras i relation till de levda erfarenheter som fortlever tidsligt genom 

vår berättande historia. Den berättande historien kan inte sammanfalla med en ändlig tidshorisont, 

vilket förefaller vara en central uppfattning i Ricoeurs läsning och kritik av Heidegger.
111

 

 

More serious yet, if the most radical temporality bears the stamp of 

death, how, we might ask, do we pass from a temporality so privatized 

by being-towards-death to that common time that requires interaction 

among multiple characters in every narrative and, all the more, to the 

public time required by history?
112

 

 

 

       Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt visat hur Ricoeurs mimesisbegrepp kan förstås 

inifrån Heideggers fenomenologiska analys av tillvaron. Den mimetiska aktiviteten visar sig ha sin 

utgångspunkt i en historisk i-världen-varo
113

, där tillvaron är upplåten inför det varande genom 

befintligheten, förståendet och talet. Mimesis kan härmed inte betraktas som någonting åtskiljt från 

                                                
110 SZ s.349 
111 För en mer utförlig redogörelse av denna kritik se. Ricoeur, Paul ”Narrative Time” i: Critical Inquiry, vol 7, 

no. 1, 1980. En kommentar som diskuterar denna kritik i ett vidare perspektiv finns hos Bernstein, J. M ”Grand 

Narratives” i: On Paul Ricoeur Narrative and Interpretation (red. David Wood), New York: Routledge, 1991  
112 TN1 s.86 
113 Ricoeurs beskrivning av mimesis1 menar jag ytterst sett är beskrivning av människan som inbegripen i en 

historisk i-världen-varo. En handlande och lidande människa i en värld av kulturella symboler. En förståelse av 

människans historiska existens som praktisk och språklig – praxis och logos. 
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tillvaron, utan blir snarare en existential bestämning av tillvarons ombesörjande av det varande 

genom skapandet av narrativa verk. Tidsligheten har genom hela analysen utgjort den horisont, 

inom vilken den mimetiska aktiviteten överhuvud kan ta form och riktning. Den kritiska punkten, 

som delar Heidegger och Ricoeurs analyser av tidsligheten, förefaller vara frågan om tidens 

ändlighet. Där frågan om möjligheten till att rekonstruera ett mimesisbegrepp inifrån Heideggers 

hermeneutiska fenomenologi ställs på sin spets. Om narrativiteten förmår att samla och uppordna 

tidens ekstaser, innebär detta samtidigt att den levda tidserfarenheten genom berättandet blir 

intersubjektivt delad, och inte längre har en ändlig horisont genom döden.   

 

4.3 Mimesis och sanning 

Den avslutande analysen av Ricoeurs mimesisbegrepp inifrån Heideggers hermenutiska 

fenomenologi, kommer att ställa den oundvikliga frågan om mimesis relation till varat och 

sanningen. Kan mimesis användas som ett begrepp inom ramen för Heideggers fenomenologi och 

konception av sanning? För att närma sig denna fråga och framvisa den problematik som omgärdar 

denna, måste vi först utlägga Heideggers förståelse av mimesis för att därefter kritisera denna 

förståelse med hjälp av Ricoeurs mimesisbegrepp, och därigenom framvisa hur mimesisbegreppet 

kan återupprättas inom Heideggers fenomenologi. 

    Frågan om Heideggers förståelse av begreppet mimesis kan framförallt sökas i Heideggers 

föreläsningar om Nietzsche. Heidegger diskuterar där begreppet mimesis utifrån Platons 

användning av begreppet i dialogen Staten. Heidegger framvisar där tydligt hur den mimetiska 

aktiviteten och mimesis uppfattas som problematiska i relation till frågan om varats sanning. Den 

mimetiska aktiviteten, skapandet av konstverket genom mimesis, menar Heidegger enbart låter det 

varande visa sig ur ett enda perspektiv och inte i sin fullständighet.
114

 Konst som mimesis, förefaller 

med denna beskrivning inte låta det varande visa sig utifrån sig självt så som det är, utan istället 

bortskymma en del av det varande genom att inte framvisa det i sin helhet utifrån alla sina kvalitéer. 

 

But mimesis is the essence of all art. Hence a position of distance with 

respect to Being, to immediate and undistorted outward appearance, to 

the idea, is proper to art. In regard to opening up of Being, that is, to 

display of Being in the unconcealed, aletheia, art is subordinate.
115

   

 

 

                                                
114 Heidgger, Martin, Nietzsche vol. 1 & 2, New York: Harper One, 1991 s.186 
115 ibid 
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Heidegger visar här hur mimesis inte förmår att framvisa varat i sin oförborgadhet – sanning. 

Mimesis uppfattas snarare som en avbild, som söker sanningen genom att försöka korrespondera 

med det verkliga - idén. Heideggers förståelse av mimesis, visar hur detta begrepp inte kan nå en 

fenomenologisk sanning om det varandes vara, utan istället bortskymmer det varande från att visa 

sig hur det är i sig självt. 

      Ricoeurs mimesisbegrepp har framvisats som ett förmedlande moment, där det som föregår och 

efterföljer den mimetiska aktiviteten uppfattas som konstitutiva moment av mimesis. Denna 

förståelse inbegriper en tidslig bestämning av mimesis, där det varande som konfigureras genom 

mimesis förstås utifrån tidsligheten, och där narrativiteten samlar det varande i en tidslig ordning. 

Det varande inom mimesis visar sig inte som en statisk avbild, utan framstår snarare genom ett 

skeende av upplåtenhet, där det varande manifesterar sig själv i sin tidslighet. Detta skeende kan 

inte härledas till själva konfigurationen, utan omfattar hela den mimetiska förmedlingen, från 

förförståelsen av ”the world of action” till den refigurativa receptionen av mimesis. Utifrån denna 

beskrivning kan vi argumentera för att Ricoeurs mimesisbegrepp inte kan betraktas som att 

bortskymma och distansera sig från det varandes vara, utan snarare förutsätter en hermeneutisk-

fenomenologisk sensitivitet, som upplåter det varande i sin tidslighet och historicitet, som ett 

utkastat kunna-vara (mening) inom mimesis. Ricoeurs tidsliga förståelse av mimesisbegreppet 

öppnar här upp för en ny förståelse av mimesis, som visar hur mimesis inte enbart kan fattas som en 

avbild, utan även innefattar ett hermeneutiskt fenomenologiskt moment, som genom berättandet 

skapar en möjlighet för det varande att visa sig utifrån sig självt. Det varande slits ur förborgadheten 

genom diktandet och den hermeneutiska tolkningen, låter det varande visa sig utifrån en tidslig 

förståelse, vilket samtidigt öppnar upp för ett skeende där sanningen om det varandes vara kan äga 

rum.   

      Den avslutande reflektionen beträffande Heideggers relation till begreppet mimesis vänder sig 

till den ”senare” Heidegger och Konstverkets ursprung, och ställer sig frågande om denna text 

döljer ett mer ursprungligt mimesisbegrepp, befriat från estetiken och metafysiken.
116

 Ett 

mimesisbegrepp som beskriver hur konsten, genom diktandets stiftande av sanning, kan skapa och 

bevara en historisk tid – en sanning om det varande som sker igenom konstverket.  

 

 

                                                
116 Sallis ställer sig frågande, i sitt försök att undersöka begreppet mimesis hos Heidegger, utifall man kan höra 

”an echo of mimesis rebounding from that limit that marks the end of metaphysics and of astehetics” (Sallis 

1989 s.177).  
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5. Slutord 

Ricoeurs tidsliga konception av mimesis har varit utgångspunkten för att återvända till Heidegger 

och ställa frågan om detta mimesisbegrepp går att rekonstruera inom ramen för Heideggers 

tänkande. Med en inledande analys av den mimetiska aktiviteten hos tillvaron, som en form av 

praktiskt ombesörjande, framvisas det hur orden och språket kan användas för att skapa narrativa 

verk som artikulerar det befintliga förståendet på ett poetiskt vis. Den mimetiska aktiviteten kan 

urskiljas utifrån tillvarons praktiska verksamhet, och ombesörjandet av tillvarons hemvist i en i-

världen-varo tillsammans med andra. Heideggers konception av tillvarons upplåtenhet genom 

befintligheten markerar ett specifikt område, där upplåtenheten inför världen inte kan reduceras till 

en teoretisk blick, utan alltid sker utifrån en viss stämning, vilket jag menar öppnar ett utrymme för 

en mimetisk aktivitet att ta plats och återge världen på stämningens vis. En upplåtenhet inför 

världen och det varande som inte låter sig fångas utan diktandet och konsten, och där möjligheten 

till att upptäcka en sanning om det varandes vara förutsätter ett metaforiskt språk som sliter fram det 

varandes vara ur förborgadheten. Kan en sådan diktande framställning – mimesis – finna en plats 

inom Heideggers hermeneutiska fenomenologi?  

      Den företagna rekonstruktion inom denna uppsats har med en komparativ ansats försökt visa 

hur Ricoeurs mimesisbegrepp kan tänkas inifrån Heidegger, och då framförallt utifrån tillvarons 

upplåtenhet. Att framvisa hur tillvaron är upplåten, som en ljusning där världen kan samlas och låta 

det varande träda fram ur sin förborgadhet, är samtidigt en beskrivning av hur fenomenologin som 

en sanning om ”sakerna själva” är möjlig. Placeringen av den mimetiska aktiviteten, som en 

möjlighet som springer fram ur upplåtenheten, visar hur mimesis inte behöver skiljas åt från 

fenomenologin och frågan om sanning, utan snarare är en fråga om hur vi närmar oss sanningen om 

de varande och hur vi låter dem visa sig genom språket. Rekonstruktionen av mimesis har ytterst 

sett haft som syfte att framvisa själva möjligheten till att upprätta en plats där en mimetisk aktivitet 

kan äga rum inom Heideggers hermeneutiska fenomenologi. Det rekonstruerade mimesisbegreppet 

hos Heidegger, kan här beskrivas som att vara en utläggning av det apriori som föregår den 

mimetiska aktiviteten. Ett framvisande av möjligheten att inifrån Heidegger beskriva tillvaron som 

en plats där berättande kan ske – där diktandet kan utgöra mimesis av sanningen.
117

  

    Avslutningsvis menar jag att frågan om begreppet mimesis inom Heideggers tänkande inbegriper 

en mångfald problematiska aspekter, som framförallt har sin utgångspunkt i den frånvaro som 

begreppet lyser med hos Heidegger självt. Den kanske mest kritiska aspekten i ett försök att närma 

                                                
117 Jmf Sallis, 1989 s.188 
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sig frågan om mimesis hos Heidegger är begreppets förhållande till sanningen och fenomenologin 

överhuvud. Med fenomenologins maxim ”till sakerna själva” (zu den Sachen selbst) hamnar vi 

onekligen inför en problematisk situation i mötet med begreppet mimesis. Min uppfattning är dock 

att det inom Heideggers fenomenologi ändock finns en möjlighet att närma sig mimesis, då 

Heidegger menar att fenomenen som skall låtas ses mestadels och i första hand inte alls visar sig.
118

  

Med Ricoeurs nyläsning och utveckling av Aristoteles mimesisbegrepp, framträder ett 

hermeneutiskt moment i mötet med texten – mimesis – som låter det förborgade i texten träda fram 

i ljuset och visa sig.  

 

It is the task of hermeneutics, in return, to reconstruct the set of 

operations by which a work lifts itself above the opaque depths of 

living, acting, and suffering, to be given by an author to readers who 

receive it and thereby change their acting.
119

 

 

 

Denna förståelse av mimesisbegreppet, som har sin grund i den mänskliga tillvarons förstående och 

tolkande tillägnelse, kan öppna upp för att förstå hur mimesis kan ta plats inom Heideggers 

hermeneutiska fenomenologi. En plats varifrån sanningen om fenomen kan träda fram, med 

användningen av diktandets sönderslitande och upplysande av världen på samma gång.
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118 SZ s.35 
119 TN1 s.53 
120 Ijselling lokaliserar ett möjligt mimesisbegrepp hos Heidegger till just dessa begrepp som Heidegger 

använder för att beteckna hur det varande visar sig på ett sätt som inte tillåter oss att se fenomenen - varat. 

Ijselling använder termen displacements för att beskriva dessa begrepp hos Heidegger. (Ijselling 1993 s.349)    
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