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Offer och räddning – Jan Patočkas läsning 
av Heideggers Frågan om tekniken

marcia sá cavalcante schuback

Den tjeckiske fenomenologen Jan Patočka (1907–1977) är tillsammans 
med Eugen Fink och Maurice Merleau-Ponty bland de viktigaste tän-
karna på 1900-talet som förnyat den fenomenologiska traditionen ge-
nom att etablera ett produktivt samtal mellan Edmund Husserls och 
Martin Heideggers fenomenologier. Patočka var bland de första att ut-
veckla fenomenologin mot politiska, kulturella och historiska frågor 
och hans bidrag till diskussionen om Europa som politisk idé och hans 
förståelse av solidaritet som ”de skakades solidaritet” har blivit före-
bildande för många i den dagspolitiska debatten. Under den kommu-
nistiska regimen blev Patočka förbjuden att undervisa och att delta i 
akademiska sammanhang. Han var medgrundare och förespråkare av 
Charta 77-rörelsen och dog 1977 efter hårda polisförhör. Patočkas 
främsta bidrag till det fenomenologiska fältet rör frågan om fram-
trädandet som sådant och uppmaningen att utveckla en a-subjektiv 
fenomenologi. Patočkas a-subjektiva fenomenologi utgör ett försök att 
övervinna Husserls idealistiska fenomenologi som utgår från idén om 
ett transcendentalt subjekt och Heideggers kroppslösa tillvarobegrepp. 
Hans a-subjektiva fenomenologi avser att grundlägga en teori om det 
gemensamma som överskrider idén om en gemenskap bland de levande 
för att betrakta de levande som en gemenskap med de döda, de bort-
glömda, de ännu okända.1 

Patočkas läsning av ”Frågan om tekniken” hos Heidegger kretsar 
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kring relationen mellan offer och räddning. Vad som sedan det antika 
Grekland kallats för technē grundas i den avgrundsdjupa erfarenheten 
av att offra för att rädda: att offra liv för att rädda liv. Patočkas läsning 
kan inte bara hjälpa oss att förstå denna relation i Heideggers eget tän-
kande utan även att placera relationen mellan offer och räddning inom 
ramen för en större diskussion kring nihilism och totalitet. Genom att 
följa centrala tankegångar i framför allt ”Teknifieringens fara i veten-
skapen hos Edmund Husserl och teknikens väsen som fara hos Martin 
Heidegger” och ”Seminarium om den tekniska eran”, är det möjligt 
att hävda att frågan om tekniken är central för Patočkas förståelse av 
frihet och därmed för hans politiska filosofi.2 Men inte bara det. När 
vi läser dessa texter kan vi även upptäcka en viktig ingång till Patočkas 
egen fenomenologi, hans ”fenomenologi om framträdandet som så-
dant”.3 Just i relation till frågan om tekniken blir det tydligt att fri-
hetens problematik inte bara utgör en viktig tematisk fråga för feno-
menologin utan förblir en fråga på vilken fenomenologins möjlighets-
betingelse vilar. Med andra ord: frågan om tekniken hör inte bara till 
fenomenologin som ett av dess utforskningsbara fält eller till etiska 
och politiska dimensioner av en fenomenologisk undersökning. Den 
är en fråga som rör vid fenomenologins självbestämmelse. 

Eftersom teknik, technē, har den grundläggande innebörden av ett 
”framträdande” bör en teknikens fenomenologi utvecklas utifrån en 
framträdandets fenomenologi. Utifrån en läsning av både Heideggers 
och Patočkas tänkande kring teknik och framträdande blir det möjligt 
att förstå att ”offrets” fenomenologiska innebörd är en väsentlig del 
av det fenomenologiska framträdandet. Här visar sig en tankefigur 
som jag skulle vilja kalla för ”det fenomenologiska offret”. Offret visar 
hur framträdandet som sådant träder fram. Det träder fram i ett off-
rande. I den föreliggande texten kommer jag inte kunna diskutera alla 
dessa frågor. Målet är att lägga fram några tankeriktningar för vidare 
utveckling. Texten har tre delar: 1) en sammanfattning av hur Patočka 
förstår skillnaden mellan Husserls och Heideggers syn på den fenome-
nologiska frågan kring teknikens väsen;4 2) en generell diskussion om 
frågan om tekniken som en fråga om varat som framträdande; 3) ett 
utkast till vad jag kommer att kalla ”fenomenologiskt offer” som fram-
trädandets offer. 
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1. Patočkas förståelse av skillnaden mellan Husserls och Heideggers 
syn på den fenomenologiska frågan kring teknikens väsen

Enligt Patočka bör dessa skillnader förstås utifrån två centrala pro-
blem: för det första utifrån en förståelse av tekniken som en menings-
struktur och för det andra utifrån en förståelse av tekniken som en kun-
skapskälla. Patočka hävdar att medan Husserl definierar tekniken som 
en uttömning och ett förflyttande av mening (Sinnentleerung und 
Sinnsverschiebung), innebär tekniken för Heidegger ett överskott el-
ler överflöd av mening (Sinnvollzug).5  

Husserl förstår tekniken utifrån de moderna naturvetenskapernas 
kris. De moderna naturvetenskaperna är i kris eftersom vetenskapens 
mening såsom den oändliga uppgiften av förnuftets immanenta teleo-
logi, det vill säga vetenskapens mening som filosofi, uttömts. Denna 
uttömning av mening sker när förnuftet avviker från sig självt, när dess 
mening förskjuts. I dess sökande efter universalitet avviker och förir-
rar sig rationaliteten från sin egentliga mening genom ett slags hybris 
av kvantifiering, formalisering, kalkyl, automatisering, formalism och 
habitualism, det vill säga genom vad Husserl kallar teknifiering (Tech-
nisierung).6 Tekniken alienerar människan från sanningen och san-
ningens mening blir tom och förskjuten. För Husserl innebär tekniken 
ett slags steresis, en avsaknad av mening och sanning, en formalism i 
dess största intensitet eller paroxysm. Husserls lösning, eller snarare 
förhoppning om en ”lösning” på denna kris uttrycks i termer av ett 
nytt grundläggande av den transcendentala subjektiviteten genom 
 vilken teori och liv på nytt skulle höra samman som de gjorde i den 
grekiska vetenskapens begynnelse. 

Patočka anser att Heideggers syn på dessa frågor är mycket mer ra-
dikal än Husserls. Heideggers grundläggande argument är att tekni-
kens väsen, som varats mening, innebär en annan förståelse av vad som 
är överhuvudtaget eftersom det varande inte längre förstås som när-
varo (Anwesen) eller som föremål (Gegenstand) utan som bestånd 
(Bestand), det vill säga som tillgång eller resurs för varje form av bruk 
och missbruk.7 För Heidegger innebär tekniken inte bara en uni-dimen-
sionalisering av all mening och av allt varande utan en omni-dimensiona-
lisering av varats mening, varat såsom bestånd, såsom det som kan po-
sitioneras var som helst, när som helst, till vilken funktion och vilket 
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bruk som helst oberoende av alla rumsliga eller tidsliga bestämmelser. 
Som ”bestånd” är varat ingenting. Med Patočkas ord: ”både saker och 
människor [...] fungerar snarare än bebor, arbetar snarare än har en 
plats”.8 I den planetariska tidsåldern tillskrivs allting – saker, värld, 
människa, natur, universum, varande – endast teknikens mening, det 
vill säga utifrån en förståelse av varat som bestånd och resurs, som det 
som kan beställas, förbrukas och användas. Tekniken är således en full-
bordan och ett överskott av mening snarare än en brist på mening. I 
denna värld, teknikens värld, har varat enbart meningen av att inte 
vara något annat än bestånd. ”Stället (Ge-stell) är universellt”, insis-
terar Patočka, det är universellt som en omni-dimensionalisering av 
mening.

Som en fullbordan av beståndets mening visar stället på en radikal 
förvandling av varats mening och självklart även av meningens vara. 
Vad Heidegger beskriver som en förvandling av varats mening förstår 
Patočka i termer av en metamorfos, en term som återkallar Ovidius 
 klassiska titel men som har en djup koppling till Patočkas läsningar av 
Kafka. Patočka tolkar denna metamorfos av mening såsom den visar 
sig i den planetariska tekniken som en metamorfos av livet. I denna 
metamorfos förnekar livet sig självt genom teknikens vilja att äga livet. 
För att låna ett uttryck av Seneca i dialogen Om tröst så förvandlas livet 
till ett tillstånd av att vara ”ovillig att leva, oförmögen att dö” (vivere 
nolle, mori non posse).9 Livets metamorfos implicerar en metamorfos 
av all erfarenhet av förvandling och transcendens och därmed av erfa-
renheten av mening och sanning. Genom detta visar det sig att tekni-
kens fråga inte bara är en fråga om meningens struktur utan även en 
fråga om kunskapens källa. I detta avseende hävdade Husserl att den 
moderna tekniken och vetenskapen utgjorde ett moment i vilket 
åskådning, förstått såsom kunskapens ursprungliga källa, ersätts av en 
intellektuell formalism, ett moment i vilket teori uppstår som helt 
skild från livet. Utifrån Heideggers ståndpunkt däremot, och detta be-
tyder med Patočkas egna termer, utifrån erfarenheten av meningens 
metamorfos, är teknikens väsen ett ”särskilt sätt att förstå vad som 
är”.10 I detta textställe ur ”Seminarium om den tekniska eran” påmin-
ner Patočka oss om titeln på Heideggers föreläsningar i Bremen 1949, 
”En inblick i det som är” (”Einblick in das, was ist”), där Heidegger 
förklarar att teknikens väsen, stället, är varat självt.11 Till sitt väsen är 
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tekniken inget tekniskt eller teknologiskt, ingenting som befinner sig 
inom ramen för ”teknologi”, utan utgör en universell förståelse av va-
rat. Till sitt väsen är tekniken ”en inblick i det som är”, ett sätt att för-
stå hur tingen och världen framträder för oss.12 

Patočka såg här en central punkt i Heideggers tankar kring teknikens 
väsen, nämligen den tvetydighet som uppstår genom det dubbla geni-
tivet i uttrycket ”förståelse av vara”, ett uttryck som kan tolkas både 
som en förståelse av varat och som om varat är det som självt förstår. 
Denna tvetydighet är inte enbart en retorisk egendomlighet i Heideg-
gers språk utan ett uttryck som Patočka kallar för ”förståelsens para-
dox”.13 Teknikens väsen är ett sätt att förstå varat på, ett så plötsligt och 
överväldigande och paroxysmiskt sätt att det täcker över och döljer, 
ännu mer än all reifikation och subjektivering, det faktum att förståel-
sen redan är här. Som Patočka säger: ”denna form av förståelse förhin-
drar oss från att ha en annan relation till förståelse än den genom vilket 
vi är till dess förfogande, seende och erfarande allting utifrån perspek-
tivet av Ge-stell.”14 Våra ståndpunkter och perspektiv är intrasslade i 
ställets kortslutning, i ”denna blicks kortslutning”.15 Detta förståelse-
överskott betraktar Patočka som ett uttryck för en absolut brist på för-
ståelse. Denna paradox av både överskott och brist hör dock till förstå-
elsens egen natur, till dess universaliserande natur. Som han själv skri-
ver: ”Stället är universellt men eftersom det är universellt kan det inte 
innefatta förståelse”.16 Vi fortsätter att citera Patočka: ”Som avtäckan-
de och eftersom det avtäcker, döljer sig förståelsen i sin mest extrema 
fördoldhet”.17 Det är på grund av detta som förståelsen av varat till sitt 
väsen är paradoxal och inte en lösning eller upphävelse av paradoxala 
ståndpunkter eller positioner. Förståelsens paradox finns inte som en 
möjlighet (bland andra) för det mänskliga förnuftet, den är inte ett re-
sultat av en historisk ”kris” såsom Husserl beskrev den. Den är snarare 
varats egen paradox såsom framträdandets paradox. Häri ligger, enligt 
Patočka, djupet i Heideggers beskrivning. Eftersom Patočka förstår 
teknikens väsen utifrån varats paradox såsom framträdandets paradox 
är det viktigt att läsa hans reflektioner om teknikens väsen tillsammans 
med hans skrifter om framträdandets fenomenologi.
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2. Den fenomenologiska frågan om teknik såsom en fråga 
om varat som framträdande

Frågan om tekniken är för Heidegger varats fråga. Men detta innebär 
inte att varat i den planetariska teknikens värld framträder som det tek-
niska. Det innebär snarare att varat träder fram som framträdande. Varat fö-
regår inte framträdande enligt Heidegger. Varat är framträdande.18 Va-
rat som framträdande utgör en fenomenologisk tautologi.19 En tauto-
logi som framträder i stället (das Ge-stell). Enligt Heidegger kan fram-
trädandet aldrig framträda som sådant utan enbart genom att försvin-
na i olika framträdelser. I detta försvinnande i framträdelser uppenba-
ras framträdandet som sådant. För Heidegger bör således fenomenolo-
gin omdefinieras som det osynligas fenomenologi, ”Phänomenologie 
des Unscheinbaren”.20 Detta är varats sanning som Heidegger beskriver 
med det grekiska ordet ”aletheia” i dess bokstavliga betydelse av ”för-
borgadhet”. Patočka beskriver den i termer av ”förståelsens paradox”, 
paradoxen av varat som framträdande, av sanningen själv. Stället, tek-
nikens väsen utgör paroxysmen av erfarenheten av denna fenomenolo-
giska ”tautologi”. I den planetariska teknikens värld synliggörs förstå-
elsens väsen, varat och sanningen som oförborgadhet men på det ytterst 
farliga sättet av att framträda i sitt eget försvinnande. Detta förklarar 
varför frågan om tekniken för Heidegger inte är en fråga om kris, som 
det är för Husserl, utan en fråga om fara. Patočka ser denna distinktion 
mellan kris och fara i hans jämförelse mellan Husserls och Heideggers 
olika positioner. Patočka förstod även Heideggers syn på relationen 
mellan teknikens väsen och framträdandets skeende, något som styck-
en som detta synliggör: ”världen uppenbarar sig fortfarande för oss, 
men på ett sådant sätt att den inte längre är en värld, när den enbart blir 
en samling av resurser som kan förbrukas och disponeras för varje form 
av bruk och missbruk”.21 Vad som här framträder är inte bara en omni-
dimensionalisering av varats mening utan även den yttersta faran i att 
fullständigt förlora en ursprunglig tillgång till varats sanning och till 
människans essentialisering. Teknikens väsen uppenbarar att varat 
självt är farligt, att ”faran är i varat”, som Heidegger uttrycker det i en 
av Bremerföreläsningarna med titeln ”Faran” (”Die Gefahr”).22 Detta 
eftersom förståelsens paradox är varats egen paradox (sanningens pa-
radox), faran är varats fara och inte en kontingent fara såsom ett dystert 
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historiskt öde. Patočka tolkar detta motiv hos Heidegger av en ”fara i 
varat” som livets metamorfos, som livets ofrånkomliga tendens till för-
fall och förstörelse, som icke-livets, destruktionens, dödens närvaro i 
livet självt. I denna bemärkelse förstår han Hölderlins vers ”där faran 
är, växer också det räddande” (Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende 
auch). Enligt Patočka närmar sig Heidegger teknikens fråga på ett nytt 
sätt just utifrån hans tolkning av dessa verser hos Hölderlin. Med detta 
syftar han på idén att i den yttersta faran av försvinnandet av ett ur-
sprungligt tillträde till varats sanning och till människans väsen fram-
träder fortfarande, och just i denna fara, både varats sanning och män-
niskans väsen. Eftersom teknikens väsen förstått såsom ”stället” visar 
sig som ”avtäckandets öde” (Geschick der Entbergung), blir det i den 
yttersta faran av total förstörelse genom planetariska och produktiva 
strategier av världsomfattande kontroll över varat och livet, i den yt-
tersta faran av att förlora all ursprunglig relation till sanningens och 
människans väsen, möjligt för en djupare förståelse av varat att uppda-
gas. Enligt Patočka hävdar Heidegger att ”det räddande” (das Retten-
de), eller det förvandlande, äger rum inte bortom utan inifrån faran 
själv, inifrån varats egen fara. Det är emellertid i relation till frågan om 
”det räddande” som Patočka utvecklar ett eget svar. 

Patočkas position bör förstås i förhållande till förståelsen av sanning 
som aletheia, något som orienterar Heideggers inblick i varats och 
framträdandets tautologi. För Heidegger är vara framträdande såtill-
vida att ”är” här har betydelsen av att ”höra samman”, med andra ord 
konstellationen (die Konstellation) av framträdande och försvinnande: 
framträdandet träder fram som försvinnande i det som träder fram. 
Framträdandet träder fram som sådant på detta negativa och frånva-
rande sätt. Här skiljer sig Patočka från Heidegger. För Heidegger bör 
skillnaden mellan varat och varande, mellan framträdande och det som 
träder fram förstås som ”strid” eller ”konflikt” i den heraklitiska bety-
delsen av en ”konfliktuell relation” mellan motsatser. För att träda 
fram kräver denna konflikt ett offer. Genom ett offer framträder dif-
ferensens frontlinje inne i varat självt. I och med att tekniken, i dess 
ontiska och fenomenella innebörd, för Heidegger är det som träder 
fram på ett sätt som visar fram dess tidigare inexistens, dess övergång 
från icke-varande till varande, det vill säga som skapande (poiesis), för-
står han ”det räddande” som en sorts negativt skapande, ett framträdan-
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de i försvinnandet. Förstådd som skapande är tekniken det som räddar 
oss från ställets fara. Detta förklarar varför Heidegger anser att kon-
sten, när den på ett radikalt sätt skiljs från estetik, kan anses vara en 
räddande kraft. Patočka kritiserar detta synsätt och kallar det för en 
”estetisk omvändelse”.23 Han försvarar en annan position som kan 
kallas för en etisk-politisk metamorfos och som han formulerar både i 
heraklitiska termer av krig (polemos) och genom en omformulering 
av Paulus ord ”to kalon ágona egonismai” (Timotheosbrevet 4:7), där 
”den goda striden” för Patočka förstås som ett sätt att ”rädda konflikten 
genom konflikt”.24 Patočkas position är emellertid inte icke-estetisk. 
Han medger att en text såsom Kafkas berättelse ”Boet” (”Der Bau”) 
även den kan tolkas som det räddande.25 Men han anser att det estetiska 
måste ha en etisk dimension. Man kunde argumentera för att Heideg-
gers position inte är en passiv estetisk position och att man för att för-
stå hans position först måste definiera vad han menar med ”konst” och 
inte minst med ”estetik”. Men Patočkas centrala poäng här ligger i vad 
han kallar metamorfos, metanoia i bemärkelsen av ett ”räddande från 
konflikt genom konflikt”. Patočkaas fråga är egentligen huruvida ”det 
räddande” (das Rettende) i själva verket är förmöget att rädda, hur det 
kan bryta igenom som en historisk kraft.26 För Patočka är Heideggers 
”estetiska omvändelse” otillräcklig för att beskriva hur varat träder 
fram i det egna undanglidandet. För Patočka förblir Heideggers be-
skrivning en ”formalistisk” och därmed ”estetisk” beskrivning. 

Den ”etiska” metamorfos (metanoia) som Patočka föreslår förser 
oss med en beskrivning inte bara av den formella innebörden av varats 
paradox utan även av vägen och sättet på vilket denna paradox träder 
fram i människans konkreta liv i den planetariska tidsåldern, en tids-
ålder som kännetecknas av både planetariska konflikter (världskrig) 
och oavslutade mindre konflikter över nästan hela jordklotet. För 
Patočka är det i offrets konkreta erfarenhet som varats paradox såsom 
framträdandets paradox själv träder fram i dess etiska, det vill säga, 
singulärt-konkreta dimension. I offrets konkreta erfarenhet träder va-
rat fram som framträdandets paradox och därmed på ett annat sätt än 
den omni-dimensionaliserade meningen av varat såsom bestånd. I 
denna konkreta erfarenhet bryter en mer ursprunglig form av sanning 
fram i vilken varat såsom framträdande inte bara förstås utan erfars 
konkret som en historisk kraft. 
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För att utveckla denna skillnad mellan Heidegger och Patočka i rela-
tion till ”det räddande” och till möjligheten av en historisk metamorfos 
(metanoia) är det relevant att diskutera hur Patočkas förståelse av offret 
relaterar till Heideggers egna anmärkningar kring samma begrepp.

3. Fenomenologiskt offer eller framträdandets offer

Hur ska vi förstå det moment i vilket faran är som mest extrem samtidigt 
som det är platsen där den räddande kraften växer? Patočka följer Hei-
deggers förståelse av att varat träder fram som framträdande när varats 
mening drar sig undan i den planetariska tekniska tidsåldern och blir 
omni-dimensionaliserad som en resurs för allt bruk och missbruk. Varats 
gåva som framträdande såsom det erfars i teknikens planetariska tidsål-
der ges i den yttersta faran av det egna undanglidandet. Den konkreta 
erfarenheten av denna historiska excess av varats mening såsom framträ-
dande är offret av det mänskliga. Det mänskliga blir offrat i den bemär-
kelsen att när den planetariska mänskliga makten över det varande och 
över livet blir dominerande, framträder människan själv som någon som 
inte längre har makt över sin egen makt. Definierad som en värld styrd 
och planerad av människans vilja till makt och kontroll är teknikens pla-
netariska värld på samma gång en värld i vilken varken singulära eller 
kollektiva erfarenheter är mäktiga nog för att bryta sönder denna plane-
tariska ”hegemoni”.27 I denna paradoxala situation där människans kon-
troll är kontrollerad och styrd av hennes egen vilja till makt och kontroll 
visar sig en värld av planetarisk konflikt där makten utökar makten till 
en sådan grad att ”människan inte kontrollerar processen som kontrol-
lerar henne”.28 Här framträder en radikal konflikt i varat självt. Tekni-
kens planetariska tidsålder är som Heidegger påpekade en värld av ”obe-
tingad antropomorfism”, som samtidigt är en värld där det mänskliga 
offras.29 Heidegger rör här vid en tanke som Patočka kommer att fördju-
pa och utveckla, nämligen att när det mänskliga offras i en planetarisk 
skala, träder även en annan mening av det mänskliga fram som inte läng-
re är en blott idé. Denna förvandlade mening blir till en historisk kraft, 
det vill säga till något som möjliggör en verklig historisk metamorfos.

Hur bör anspråket på en ”etisk metamorfos” i bemärkelsen av en 
”lösning av konflikter genom konflikt” eller av ett ”offer” förstås? Hur 
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kan vi definiera offret såsom en lösning av konflikter genom konflikt? 
Med Patočkas egna ord är den generella innebörden av offret den pa-
radoxala föreställningen av en ”vinst genom en frivillig förlust” (Die 
paradoxe Vorstellung ist, dass man durch freiwilligen Verlust ge-
winnt).30 I stället för en förståelse av offerbegreppet som en ersättning 
eller en förflyttning där potentiella konflikter kan kontrolleras genom 
offret av ett surrogat,31 definierar Patočka offret som en till de yttersta 
gränserna framryckande negativitet.32 Offret betyder här att utstå, att 
uthärda smärtan och lidandet i denna negativitet tills den förvandlas 
till en positiv dimension. Offret förstås därmed inte i dess mytiska och 
religiösa innebörd, som en helig och våldsam praxis där den hierarkis-
ka skillnaden mellan det gudomliga och det mänskliga erfars och ri-
tualiseras. Förstådd som en rörelse där negativiteten rör sig mot fram-
komsten av en ny positiv ordning, hänvisar begreppet offer till en me-
tamorfos i varat självt i vilken skillnaden mellan vara och varande 
framträder som en verklig och förvandlande kraft. 

Patočkas förståelse av offrets väsen ligger här mycket närmare 
 Georges Bataille än René Girard i och med att han medger att offrets 
fundamentala kraft är att det utgör en verklig differentiering mellan 
människans och tingens sätt att vara. Som Bataille uttrycker det är off-
rets princip destruktion men inte förintelse. Vad som står på spel i en 
diskussion om offret är destruktionen av reifierandet av offret självt och 
därmed en återvändo till ”den immanenta intimiteten” med livets 
grundlösa grund.33 Medan förintelse i bemärkelsen av inhumana kata-
strofer förvandlar det mänskliga till ting och förskjuter det mänskliga 
till en total utilitarism (förintelseläger, olika slags slaveri och förödelser 
av det mänskliga) förstör offret just identifikationen mellan det mänsk-
liga och det tingsliga. Den konkreta erfarenheten av att vara kapabel till 
uppoffring och därmed den aktiva passivitet som offret förutsätter, in-
dikerar enligt Patočka den konkreta erfarenheten av differentieringen 
mellan vara och varanden. För Patočka är offret endast möjligt där en 
ontologisk differens erfars konkret, där differensen mellan vara och va-
rande blir till en verklig differens. Detta förklarar varför offret för 
Patočka bör förstås utifrån ett offrande av det egna självet. Ett offer av 
självet är inte ett medel för att uppnå något annat. Själv-offrandet är i 
sig självt en djup differentieringskraft. I detta hänseende hävdar Patočka 
att ”bara att tala om offret indikerar en förståelse av varat helt skild från 
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den som stiftades vid den tekniska tidsåldern”,34 en tidsålder som för-
står varat som det varandes helhet och det varande som resurs och dis-
ponerbart material. Han insisterar på att själv-offrandet är den domi-
nerande erfarenheten i vår tid på samma gång som den tekniska förstå-
elsen tenderar att eliminera möjligheterna för offrets ontologiska inne-
börd. I en värld där differensen mellan vara och varande försvinner ge-
nom att den endast erkänner varanden förstådda som resurser och 
funktioner tenderar den ontiska differensen mellan människans vara 
och tingens vara att försvinna. I själv-offrandet framträder däremot 
både den ontiska differensen mellan människans vara och tingens vara 
(det varandes substantiella mening) och den ontologiska differensen 
mellan varat och det varande som en konkret differens. 

Även om Patočka hävdar att han tar avstånd från Heideggers sätt att 
definiera ”det räddande”, finns det viktiga beröringspunkter mellan de 
båda tänkarna i relation till offrets mening. I uppsatsen ”Konstverkets 
ursprung” bekräftar Heidegger att ett ”väsentligt offer är ett väsentligt 
sätt att grunda sanning på.”35 I det efterord som Heidegger skrev 1943 
till föreläsningen ”Vad är metafysiken?” (1929), utvecklar han denna idé 
om det ”väsentliga offret” som ett grundande av sanning.36 Där definie-
rar han offret som ett avsked (Abschied) från det varande för att bevara 
varats gåva eller förmån (die Gunst des Seins).37 Ett väsentligt offer för-
stås här som ett modus av ett ”väsentligt tänkande” som ”i stället för ett 
beräknande räknande av och med varanden som medel offrar sig själv 
för varats sannings skull”.38 Ett sådant tänkande svarar mot och på va-
rats rop genom vilket människan blir ansvarig för ”enkelheten av en 
singulär nödvändighet”, något som ”skapar behovet som tillfredsställer 
sig självt i offrets frihet”.39 Ett väsentligt offer innebär att människans 
väsen offrar sig självt inte av tvång utan på ett sätt som ”uppstår ur fri-
hetens avgrund”.40 ”Offret hör hemma i tilldragelsens väsen [Ereignis] 
i vilket varat gör anspråk på människan för varats sannings skull”.41 

Patočka följer Heidegger i hans mest centrala tänkande, nämligen i 
det att offret utgör en yttersta erfarenhet av varats ytterlighet, att offret 
enbart är möjligt när differensen mellan varat och det varande blir till 
en konkret erfarenhet. Han introducerar även en belysande distinktion 
mellan ett autentiskt och ett inautentiskt offer som kan läsas som en 
tolkning av vad Heidegger kallade för ett ”väsentligt offer”. I ett inau-
tentiskt offer offras ett liv för ett annat livs skull. Ett autentiskt offer, 
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däremot, är ett offer för livets helhets skull. Patočka använder även ut-
trycket av ett ”återtagande offer”, ett utryck som ligger nära Heideggers 
användning av återtagande (Wiederholung) i Vara och tid.42 Han kritise-
rar emellertid Heideggers begrepp och diskussioner kring ”väntan” (die 
Wartung) och varats ”förmån” (Gunst) som han betraktar som uteläm-
nande, passiva och allt för harmoniserande. Han försvarar en annan po-
sition, den av ett ”räddande från konflikt genom konflikt”, förstådd så-
som ett framryckande av negativitet till dess yttersta gräns, något som 
möjliggör en frambrytande förändring av vår syn på objektivitet. Offret 
förstås av Patočka som en ”ända-till-slutet-ism” (jusqu’au-boutisme) i 
Erika Abrams franska översättning.43 Men just vid denna punkt sam-
manfaller åter igen Patočkas analys med Heideggers angående en ännu 
mer central aspekt, nämligen i diskussionen om ”offrets frihet”. För 
Patočka är offrets ”ända-till-slutet-ism” det som möjliggör en konkret 
snarare än en abstrakt eller formell förståelse av att ”frihet är något ne-
gativt och att frihetens uppgift är att visa det positiva i denna negativi-
tet”.44 När negativiteten dras till dess yttersta gräns framträder en absolut 
differens.45 Här framträder den absoluta differensen mellan det varande 
och det som inte är ett varande och visar att det är ett icke-varande som 
konstituerar det varande. Framträdandet av varats icke-objektivitet är 
för Patočka det som bryter igenom som offrets frihet. Detta konkreta 
själv-offrande, denna förverkligande insikt i varats icke-objektivitet är 
sättet på vilket framträdandet som sådant träder fram, ett sätt som 
Patočka även har kallat för ett ”mysterium”.46 Det uppenbarar differen-
sens mening bortom differensen mellan metafysisk (ontisk) och onto-
logisk differens. När stället visar sig såsom det som inte bara utsätter 
existens och liv utan även ”existensens egen existens”47 för radikal fara 
framträder differensen framför allt som sättet på vilket människan rela-
terar till sitt eget väsen, antingen genom att förkasta det eller genom att 
vårda det, antingen genom att avsäga sig sin själ eller genom att pånytt-
födas med en ny och därigenom upptäcka att hon, med Josef Capeks ord 
som Patočka ofta återkallar, är en ”själshavande människa”. 48

Vid en närmare betraktelse av den tidsliga dimensionen i Heideggers 
begrepp väntan (Wartung) och Patočkas upprop för ett framdrivande 
av negativitet till dess yttersta gränser blir det möjligt att visa på skill-
naden mellan dem på en mer principiell nivå. Kanske ännu viktigare än 
att kontrastera dem blir upptäckten av en dimension mellan det som 
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Patočka kallar ett autentiskt offer och det som Heidegger kallar ett 
 ”väsentligt offer”. För båda är det differensens viktigaste mening som 
bryter igenom i offrets frihet. Både Heidegger och Patočka delar upp-
fattningen att framträdandet av radikal differens för med sig en offran-
de dimension. De anser bägge två att differensen är spänningen mellan 
framträdandet och det som träder fram och därmed att en annan inne-
börd av differens bör definieras när den fenomenologiska förståelsen av 
denna spänning ska uttryckas. Heidegger tematiserar denna principi-
ella fråga – frågan om differensens spänning – utifrån en tanke kring 
det som hos honom utvecklades i termer av tilldragelse, av ”Ereignis” 
(händelse), det vill säga i termer av varats öppna ändlighet. Även om 
Patočka insisterar på att varat för Heidegger föregår framträdandet kan 
en noggrann läsning av Heidegger tydligt visa att för honom utgör va-
rat och framträdandet en tautologi: varat är framträdande. Och även 
om Patočka vill utveckla en kontrastiv position och hävda att framträ-
dandet föregår varat anser jag att man med utgångspunkt i hans diskus-
sioner om offrets frihet och frihetens offrande kan utläsa en liknande 
tautologi även i hans texter. Den fråga som härmed uppstår är hur skill-
naden mellan Heideggers ontologiska differens och Patočkas fenome-
nologiska differens ska definieras. Om vi skulle följa Patočka här och 
påstå att Heideggers ontologiska differens motsvarar varats privilegium 
framför framträdandet och att Patočkas fenomenologiska differens 
motsvarar framträdandets privilegium framför varat, blir differensen 
dem emellan då en ontologisk eller en fenomenologisk differens? Den-
na differens verkar snarare vara en logisk differens i och med att den är 
kontrastiv och dialektisk. Om vi däremot förstår relationen mellan va-
rat och framträdandet som en tautologi och därmed medger offrets 
konstitution av framträdandet som sådant – i och med att framträdan-
det som sådant enbart träder fram i det egna undanglidandet i vad som 
träder fram – blir det möjligt för en icke-dualistisk innebörd av diffe-
rens att bryta igenom. Relationen mellan varat och icke-varat, mellan 
varat och det varande framträder då som ett sammanhörande i konflikt, 
som icke-annanhet. Detta skulle definiera det fenomenologiska offret, 
framträdandets offer. En diskussion av alla dessa frågor skulle överskri-
da målet med den föreliggande artikeln. För att precisera lite mer vad 
jag föreslår att vi kallar för ett fenomenologiskt offer måste vi emeller-
tid förstå vad Patočka menar med ”offrets frihet”. 
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Offrets frihet betyder som tidigare påpekats framdrivandet av det 
negativa till dess yttersta gräns där en ny positivitet kan bryta igenom. 
En reflektion kring offrets väsen sätter fokus på den svåra distinktionen 
mellan resignation och självdestruktion. Patočka introducerar här en 
viktig tanke. För honom är teknikens väsen såsom ”ställ” både världen 
som planetarisk teknik och världen där det singulära offras. Det är en 
värld i vilken alienationen från sig själv är mer naturlig än önskan att 
bli sig själv. Det är en värld i vilken naturen är helt intrasslad och be-
blandad med singularitetens förfall i alldaglighet och anonymitet. Det 
är arbetarens värld som enbart vill ha dagsljus. Den är en värld i vilken 
en stegrad, paroxysmisk individualism gör att individer blir helt likgil-
tiga gentemot det singulära. I detta offer av det singulära betyder tek-
nikens väsen, stället, en destruktion av den åtskiljande linjen mellan 
singularitet och totalitet, mellan partikularitet och universalitet, mellan 
interioritet och exterioritet. Den planetariska och globala teknikens 
värld har ingen plats för något annat än sig själv. I den blir människan 
en slav under sin egen frihet, kontrollerad av sin egen kontroll, under-
kastad sin egen roll som historiens subjekt. I denna värld blir den sam-
tida människans sensibilitet till likgiltighet. I denna värld är makten 
med nödvändighet anonym och villkorlig. Den är, som Patočka insis-
terar, en funktionell makt utan mål och utan slut. Det virtuellas värld 
är en värld av likgiltighet gentemot både kausalitet och bestämningar 
i och med att allt i denna värld blir till ett nätverk av vad som helst för 
vem som helst, för att kunna brukas och missbrukas när som helst och 
hur som helst. Tvetydigheten ökar. Konflikter försvinner inte. De ökar 
exponentiellt. De ökar i själva verket atomiskt, det vill säga på mini-
mala nivåer. Faran för total destruktion förpassas till virtuella och re-
gionala konflikter. Det totala visar sig på individuella-atomära nivåer, 
som outtröttliga små och privata konflikter mellan människor, grupper, 
gäng, små och osynliga relationer mellan fungerande och icke funge-
rande krafter. Här finns det inte längre fronter eller gränser, och an-
nanhet är inget annat än multipla identiska identiteter och variationer 
av ett ”som om” (den och den). Teknikens väsen, stället, bildar en värld 
utan ett utan, utan ett utanför, ett rum med ”stängda dörrar” (huis 
clos), ett stängt system eller en sluten krets. I dess långa historia har or-
det ”teknik” fått betyda drömmen om en räddning – en räddning från 
det negativa, från den mänskliga ändligheten, från mänskliga begräns-
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ningar och gränser, från vad Aristoteles kallade för naturens ”adyna-
mia” eller impotens. Teknik benämner och tillropar människans försök 
att rädda människan från negativiteten. Men teknikens väsen innebär 
att behovet av att räddas från det negativa i dag är så extremt att det 
verkar som om det inte finns någon räddning från tekniska räddningar. 
I alla dessa tvetydigheter och paradoxer som träder fram i den tekniska 
världen bevittnar vi vad Patočka kallar för offret av det singulära. Men 
Hölderlins vers återklingar igen och igen: ”Där faran finns, växer också 
det räddande.” För Patočka betyder dessa verser möjligheten av en 
transindividuell strid mot varats fara. Offrandet av det singulära betyder 
för Patočka inte förintelsen av det singulära utan beblandning, icke-dif-
ferens mellan singularitet och pluralitet. Vad som här visar sig är att 
striden för det singulära inte kan skiljas från en strid för det gemensam-
ma, ty i teknikens värld är det inte bara det singulära som offras utan 
även det gemensamma offras och försvinner i multituden. Därför anser 
han att det inte längre är möjligt att strida mot misären i den yttre värl-
den utan att strida mot misären i den inre världen. Eftersom misären i 
den yttre befinner sig helt beblandad med misären i den inre finns det 
i dag bara en enda strid. 

Som ett offer av det singulära visar tekniken att fronten och gränsen 
mellan totalitet och singularitet, mellan individualitet och universalitet 
har blivit otydlig och osynlig. Offret av det singulära är ett offer av 
fronter och gränser. Detta betecknar tvetydighetens universella realitet, 
en realitet i vilken differenser är otydliga och odifferentierade, där 
ondskan kan vara god, det goda kan vara ont, alla begrepp visar sig 
 beblandade. Tvetydigheten betyder i själva verket indifferens och lik-
giltighet. Därför kan en förvandling i denna ställets förlust av utväg 
bara vara en innerlig förvandling och därmed lika mycket en förvand-
ling inne i det singulära livet. I denna bemärkelse skulle denna uppoff-
ring som pressar fram det negativa till dess yttersta gränser – inga mer 
gränser, inga mer fronter, inga mer differenser – kunna förstås som en 
insikt i icke-differensen mellan det singulära och det gemensamma. 
Detta innebär att en annan förståelse av differens, ännu mer radikal än 
metafysiska, etiska eller ontologiska differenser, skulle kunna visa sig. 
En annan innebörd av differens betyder för Patočka förvandling, men 
en förvandling förstådd som varats metamorfos och därmed en meta-
morfos av det konkretas mening. 

offer och räddning



158

Noter
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3. Jan Patočka, Vom Ercheinen als solchem. Texte aus dem Nachlass (Freiburg: Alber, 
2000).

4. I dess filosofiska begrepp betyder teknik ett görande som uttrycker och grun-
das i ett vetande. Teknik är enligt Aristoteles ett sätt att relatera till sanning 
och utgör därför ett vetande. Ordet teknik kan användas och förstås instru-
mentellt som en samling verktyg. Det kan även förstås antropologiskt som vad 
som är skapat av människan och som uttrycker rationaliseringen av ett medel 
för ett ändamål. I följande diskussion används begreppet teknik både i dess 
grekiska innebörd av ett vetande och sanningsavslöjande och i sättet hur mo-
derniteten har förändrat människans relation till sanning. Se vidare Hans Ru-
ins bidrag i denna volym. 
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