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Bakgrund

När Platon i dialogen Faidros låter Sokrates avvisa det skrivna ordet som oförmöget 

att ”försvara eller hjälpa sig”1, formulerar han ett dilemma som handlar om 

förhållandet mellan tal och text, om skillnaden mellan närvaro och frånvaro och om 

kontextens, den ursprungliga situationens betydelse för meningen hos en text. I det 

följande avser jag att diskutera förståelse av text mot bakgrund av detta dilemma och

därvid försvara det berättigade i att tolka litterära texter med avseende på 

författaravsikt.

Av flera skäl är det givetvis omöjligt att tala om en enda slutgiltig tolkning, en 

enda sann förståelse av litterära texter. Det är heller inte något sådant jag vill hävda

Den slutgiltiga tolkningen av en text är oåtkomlig – eller förutsätter konsensus i en 

dialog mellan läsare och författare – men måste denna tolkningens slutgiltiga 

oåtkomlighet innebära att författarens avsikt med nödvändighet är förlorad, att det 

kan finnas lika många rimliga tolkningar som det finns läsare och att var och en av 

dessa tolkningar har samma värde som varje annan?

Vilka är ramarna och på vilka grunder kan en tolkning påstås vara rimligare än 

någon annan? Kan två personer som läst var sin text av samma författare, samtala om 

texten och därvid i någon kognitiv mening gemensamt tala om författaren, eller talar 

de då bara om sig själva?

Dilemmat mellan tal och text och problemet med berättarens frånvaro har blivit 

framträdande under senare decennier, när litteraturvetenskapens fokus har förskjutits 

från författaren, hans person och historia, via texten och mötet mellan författaren och 

läsaren, för att slutligen hamna hos läsaren och hans läsning.

Sokrates textkritik har i moderna tid förvaltats inom särskilt fransk filosofi och 

litteraturvetenskap och namn som Roland Barthes och Jacques Derrida, vilka bägge 

                                                
1  Platon, Faidros, övers. Ellen Wester, Stockholm 1955 (fortsättningsvis F), s. 185.
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intresserat sig för innebörden av författarens död och textens lösdriveri, har fått stort 

inflytande på utvecklingen av också den svenska litteraturkritiken.

Avsikten med detta arbete blir att försöka förstå ett problemområde, att pröva dess 

gränser i olika riktningar: Vad innebär tanken om en ursprunglig händelse –

författandets stund, föreläsningen eller samtalet, dialogen – och vad betyder 

begreppen närvaro och frånvaro för möjligheten att förstå en text. Vilken betydelse 

har kontexten och författarens avsikt för möjligheten att tolka meningen i en text? 

Utsläcker det ena det andra?

Arbetsgång och metod

Med utgångspunkt från två filosofiska skrifter med delvis likartade, delvis skiljaktiga 

förhållningssätt till den skrivna texten, skall jag försöka förstå den ursprungliga 

situationens, sammanhangets och särskilt närvarons betydelse för förståelse av text. 

För diskussionen kommer jag att i första hand att utgå från två texter, dels Derridas 

artikel Signatur, händelse, kontext2 från 1982, som representerar en aktuell position, 

dels Platons klassiska dialog Faidros3 som också är en referens för Derrida. För att 

emellertid ge en skarp bakgrund till problemet –hur förhålla sig till meningen hos

yttranden från en frånvarande – tar jag inledningsvis stöd i en tredje text, Paul Grice 

Meaning, från 1957.. Med hänvisningen till Paul Grice vill jag understryka vad jag 

menar står på spel genom att acceptera begreppet mening i enlighet med dennes

meningsteori.

Efter att kort ha redogjort för Grice teori och därmed hävdat en definition för den 

fortsatta argumentationen, särskilt vad avser yttrandet, den ursprungliga 

yttrandesituationens och avsiktens betydelse för mening, kommer jag att fördjupa mig 

i samtidighetens och närvarons betydelse för en texts mening. Vad innebär dikotomin 

närvaro/frånvaro för förhållandet mellan avsikt och text? 

Efter att ha ställt Derridas postmoderna föredrag vid sidan av Platons klassiska

dialog och resonerat om skillnader dem emellan, skall jag i en avslutande del 

diskutera vad den ursprungliga situationen innebär, hur den kan förstås och hur något 

                                                
2  Derrida, Jacques, Signatur, händelse, kontext , övers. Mats Rosengren i Filosofin genom tiderna, 

efter 1950, Falun 2000 (fortsättningsvis SHT).
3  Platon, Faidros, övers. Ellen Wester,  Stockholm 1955. 
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av den – också i betydelse av kontext i en vid mening, det som kan kallas avsiktens 

eller meningens ursprungliga situation – kan återskapas eller restaureras så att 

grunder för en tolkning av texten kan räddas.

Som exempel kommer de rådbråkade texterna – Platons och Derridas – att 

diskuteras vad avser författaravsiktens fortvaro och den ursprungliga situationens 

betydelse för förståelsen, för tolkningen av texterna.

Den därpå följande diskussionen innebär dels en kritik av några av Derridas 

slutsatser, dels funderingar kring den skriftkritiske Platons rika skriftproduktion. I 

denna senare del kommer jag att stödja mig på filologen Jesper Svenbros studier av 

antikens läs– och skrivvanor.

Inledningsvis vill jag också nämna något om min metod. Jag är medveten om att 

resonemangen ibland kan erinra om tuvhoppning, där tuvorna inte bara härrör från 

olika tider utan också tillhör olika genrer, när ibland litterära texter får ge stöd åt 

tankeföljden och en annan gång ett antikt tal eller en akademisk föreläsning.

Det gemensamma för exemplen – mina åberopade auktoriteter – är att de alla på 

olika sätt berör det gemensamma problemet; vad händer när ett yttrande omvandlas 

till en text, när samtalets gemenskap, samtidighet och närvaro blir läsningens 

ensamhet och avstånd i tid och rum, när talet inte klingar, utan i någon mening dör.

Också Sokrates tillåter sig liknande generaliseringar, när han i slutet av dialogen 

Faidros samtidigt nämner talskrivaren Lysias, diktaren Homeros och politikern 

Solon, vilka alla, enligt filosofen, må kallas visa endast om de kan försvara vad det 

skrivit och i sitt försvar, med det talade ordet, överglänsa vad de skrivit.

Paul Grice och avsiktens betydelse för mening

”Vad är mening, vad avser vi med betydelse”, frågar sig Grice och avvisar 

inledningsvis en mekanisk kausalteori och menar att betydelse måste innebära något 

mer än att ett yttrande leder till en effekt hos en åhörare, något annat än en gemensam 

språkförståelse. Sådana teorier ger enbart en analys av ett ”teckens” standardmening, 

av vad tecknet betyder i allmänhet, menar Grice. Det tas ingen hänsyn till utsagor om 

vad en viss talare eller skribent menar med ett tecken vid ett särskilt tillfälle, eller vid 
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en särskild situation4. Vi stannar inför en stoppsignal, men det betyder inte att det 

röda ljuset har en mening. Grice intresserar sig för mellanmänsklig kommunikation; 

en språkautomat – något Dadaisterna en gång drömde om – kan med Grices definition 

aldrig producera mening, hur grammatikaliskt välprogrammerad den än vore.

Yttranden och utsagor, som kan tolkas som signaler eller enkla tecken, duger alltså 

inte som modeller för att förklara vad vi avser med betydelse. Det krävs ytterligare 

tydliggöranden och Grice för in parametrarna avsikt och insikt för att utveckla 

definitionen av meningen hos ett yttrande. 

För att ett yttrande – en gest, en teckning eller någon annan typ av utsaga – skall 

kunna sägas ha en mening, måste också föreligga en avsikt; den som yttrar Y måste 

avse att y skall få den lyssnande att inta en viss hållning eller omfatta en viss 

föreställning Y, i vart fall att förhålla sig till denna föreställning. Att beskriva 

föreställningen i fråga blir då samma sak som att beskriva vad Y betyder. 

Grice menar emellertid att inte heller detta villkor är tillräckligt. Någon skulle till 

exempel kunna lämna ett spår, en bild eller ett anonymt meddelande, i avsikt att få 

någon att bilda sig en uppfattning om något, men en sådan handling innebär knappast 

att spåret, bilden eller det anonyma meddelandet har givits någon mening, att det i sig 

kan sägas betyda något.

Vid sidan om yttrarens avsikt måste ytterligare något läggas till yttrandet för att 

detta skall kunna sägas ha en mening och Grice menar att detta ytterligare krav måste 

innebära en högre grad av intentionalitet i situationen. Yttraren måste – vid sidan av 

sitt egentliga ärende – också avse, att åhöraren skall inse avsikten bakom yttrandet 

och att just detta skall ha betydelse för dennes reaktion på det yttrade, oavsett han 

avvisar eller låter sig påverkas av yttrandet.

För att belysa mångsidigheten i relationen mellan yttrarens avsikt och den 

lyssnandes insikt ger Grice ett intressant exempel som visar på skillnaden i betydelsen 

av ”att tala om” (skvallra) mellan å ena sidan att avsiktligt och öppet låta någon veta

och å den andra att få någon att tro:

(1) Jag visar herr X ett foto där herr Y är otillbörligt familjär med fru X
(2) Jag ritar en bild en bild där herr Y uppför sig på samma sätt och visar herr X. (M 77)

Grice menar att fotografiet – kanske också handlingen att visa det – egentligen inte 

betyder något. Fotot skulle möjligen få herr X att fatta misstankar mot sin fru, men det 

skulle han också ha gjort om han bara råkat få se det, om den skvallrande bara råkat 

                                                
4 Grice gör en skillnad mellan mening i naturlig och i icke–naturlig bemärkelse. Det är inte 

meningen hos signaler och naturliga tecken – symtom – som intresserar Grice, utan språklig, utan det 

han kallar icke– naturlig mening; det som Grice kallar icke–naturlig mening och betecknar ”meningIN”



5.24

glömma det på skrivbordet hos herr X och den skvallrandes avsikt skulle vara okänd 

och därför irrelevant för X reaktion.

Så blir inte fallet med teckningen. Det blir inte ovidkommande för effekten av 

bilden, huruvida herr X inser tecknarens avsikt att upplysa om något, insikten att han 

inte bara sitter och klottrar, utan att han gör det med en avsikt, att han menar något 

med sin teckning.

Efter att ha analyserat vad mening är i betydelsen yttrande–mening gör Grice 

följande generalisering:

(1) ”A menadeIN något med x” betyder (ungefär) detsamma som ”A avsåg med att yttra x
att påverka åhöraren genom dennes insikt i sagda avsikt”; och man kan tillägga att fråga 
vad A menade är en fråga om vilken påverkan som avsågs [– – –].
(2) ”x betyddeIN  något” betyder (ungefär) detsamma som ”Någon menadeIN någonting 
med x”. (M 79)

Betydelsen, i allmän och tidlös bemärkelse, hos en sats, en utsaga, kan härledas ur 

meningen hos ett yttrande med motsvarande lydelse. Det betyder att mening inte 

bestäms av signaler och påföljande reaktioner, utan med utgångspunkt från mänsklig 

kommunikation. Ett yttrande får mening i kraft av avsikten hos yttraren och av dennes 

önskan att kommunicera sin avsikt, hans önskan att yttrandets mottagare skall inse 

också denna avsikt.

Så blir av yttrandet en meningsfull sats. 

Det har gjorts flera invändningar mot Grices teori. Den allvarligaste ställer frågan om 

meningen hos alla satser, alla yttranden som aldrig yttrats. Jag skall inte tränga 

djupare in i invändningarna, utan vill i stället koncentrera framställningen till det i 

Grices teori, som har betydelse för den fortsatta diskussionen och som i någon mån 

anknyter till mer nihilistiska teorier om mening.

Det är ett sympatiskt drag hos Grices teori att det mänskligt kommunikativa 

elementet, samspelet mellan avsikt, insikt och förståelse, betonas i definitionen av 

betydelse. För Grice förutsätter mening en intentionalitet av högre grad.

A måste avse att genom x få en åhörare att omfatta en viss trosföreställning, och han 
måste även avse att åhöraren ska inse att han yttrar x i denna avsikt. Men dessa avsikter 
är inte oberoende; A avser att åhörarens insikt ska spela en roll i att få åhöraren att 
omfatta trosföreställningen i fråga, och om den inte spelar den rollen så är A:s avsikter 
bristfälligt uppfyllda. (M 76)

Den höga graden av intentionalitet framgår särskilt ur det exempel som Grice ger 

med X:s skvallrande granne och den diskussion om de olika sätten att förmedla denna 

upplysning om X:s frus otrohet som följer; valet mellan fotografiet och teckningen.

Även om ett foto av X:s fru i en komprometterande situation kanske skulle inge X

starka misstankar om hustruns vandel, så blir den skvallrandes avsikt och X:s 



6.24

möjlighet till insikt om denna avsikt, hans aning om uppsåtet med bildvisningen, inte 

så tydlig när den sker med ett fotografi som med den avsiktligt framställda 

teckningen. Denna har, tycks Grice mena, bättre förutsättningar att förmedla inte bara 

skvallret utan också den skvallrandes avsikt.

Med utgångspunkt från denna situation, visningen av någon av de alternativa 

bilderna, fotot eller teckningen, vill jag göra ett par anmärkningar i marginalen till 

Grices meningsteori; två kommentarer som båda, på olika sätt har med begreppen 

närvaro och frånvaro att göra (och som kanske också tangerar problemet med de 

outtalade yttrandena).

Först alltså en notering och därefter en fråga.

Grice och mimesis

När Grices teori övervägs i samband med en diskussion om förutsättningarna för 

mening i litterära texter, blir den precisering av olika uttrycksmedel som exemplet 

med skvallret om otroheten innebär, intressant.

Grice ställer en fotografisk bild mot en teckning för att understryka avsiktens 

betydelse för ett yttrandes mening. Han jämför alltså de olika bilderna – medierna, 

kunde man säga – med avseende på deras funktion som uttrycksmedel, hur de förmår 

att bära ett meddelande, en upplysning.

Poängen är – om jag förstår Grice rätt – att den tecknade bilden, i kraft av 

upphovsmannens påtagliga närvaro, som här befästs av den uppenbara 

ansträngningen, blir tydligare än fotografiet och därför gör yttrandesituationen 

kraftfullare, rikare. Med den påtagligare närvaron som ansträngningen kan sägas 

innebära, blir också avsikten, viljan att uppmärksammas och bli förstådd – meningens

fundament – mer uppenbar i den tecknade bilden.

Till detta kan också noteras att såväl teckningen som fotografiet innebär 

efterbildningar av verkligheten, repetitioner av något som hänt, som händer eller 

skulle kunna hända. De kan vara mimetiska framställningar och valet av teckningen 

betyder att Grice i detta sammanhang medvetet accepterar den aristoteliska 

betydelsen av Mimesis5 som meningsbärare. Den Aristoteleliska efterbildningen kan 

                                                
5  Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, inledning av Arne Melberg, Uddevalla 1994, 

(fortsättningsvis OD) s. 28.
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alltså – också enligt Grice – berätta något om verkligheten och därvid tjäna som en 

farkost för kommunikation.

Grice och dialogen

Den höga grad av intentionalitet som förutsätts i Grices meningsteori genom 

kopplingen av yttrarens avsikter med mottagarens insikt om dessa, reser frågan om 

inte en ännu högre grad av intentionalitet krävs för att mening skall uppstå, om inte 

mottagaren förväntas inse också detta6. Yttrandet får sin betydelse genom yttrarens 

avsikter, hans önskan att uttrycka något tillsammans med en önskan om 

kommunikation, om förståelse, i alla fall den reaktion, som är den lyssnandes insikt 

om att han är tilltalad, kontaktad eller anropad med en särskild avsikt.

Denna högre grad av intentionalitet öppnar en dialogisk dimension i definitionen 

av mening. I det som kan kallas den ursprungliga situationen, uttryckandets stund, 

som också är talarens, tecknarens och skrivarens stund, finns en önskan om kontakt. 

Hos talaren som vänder sig till sin publik och författaren som skriver för en tänkt 

läsare, eller författar ett tal som han senare skall framför för en publik finns en 

förväntan om bekräftelse. Ett meningsfullt yttrande kan därför sägas rymma en 

underförstådd önskan om återkoppling, en mer eller mindre uttalad frågesats – Eller 

hur? Överens? Förstått? – något som kunde beskrivas som ett incitament till dialog –

en dialogicitet – som i sin kärna kan liknas vid det sokratiska förhöret.

Så ser närvaron ut; den situation som laddar yttrandet med mening innefattar 

yttraren och yttrandets mottagare samtidigt med yttrandets avsikt med yttrarens

förväntningar på såväl uppmärksamhet som förståelse. Det är mot bakgrund av denna 

utvecklade definition av mening som frågan om den skrivna textens förmåga att bära, 

att distribuera mening, skall förstås.

                                                
6  Staffan Carlshamre för fram en sådan tankegång i en not i Vad är mening? Humanioras 

vetenskapsteori. Egna texter: 

http://www.philosophy.su.se/kurser/Fakultetskurs/fktexter/vadarmening.html: ”I själva verket finns det 

ganska plausibla exempel i den fortsatta diskussionen av Grice teori som är avsedda att visa att det inte 

räcker med att tillskriva avsändaren tredje ordningens intentionalitet, om man vill fånga det 

meningsbegrepp som Grice är ute efter, utan att åtminstone en fjärde och en femte nivå måste till.”

http://www.philosophy.su.se/kurser/Fakultetskurs/fktexter/vadarmening.html:
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Mimesis

Grices exempel, där en teckning får bära berättelsen om den otrogna hustrun 

understryker den höga graden av intentionalitet i Grices definition av mening. 

Yttrandets mottagare förväntas inte bara att tyda meddelandet – att förstå teckningen 

– utan också att inse uppsåtet, att alltså hörsamma yttrarens avsikter – också hans 

önskan att hörsammas. Exemplet fokuserar också på formerna för yttrandet och 

yttrandets varaktighet, de mimetiska aspekterna av yttrandet.

I kapitel 4 i Om diktkonsten härleder Aristoteles mimesis ur människans natur:

Dels är det något naturligt för människan att efterbilda ända från barndomen – hon 
skiljer sig faktiskt från de andra levande varelserna genom att hon är den mest 
efterbildande, och hon förvärvar sina första kunskaper genom efterbildning. Dels finner 
alla människor nöje i efterbildningar.7

Mimesis är för Aristoteles kärnan i all konst och han ägnar viss möda åt en 

omständlig uppdelning av de efterbildande formerna i klasser och undergrupper. Bild, 

vers, sång och dans kan i sin tur indelas efter färg och form, rytm, versmått och allt 

vad det kan vara. I Om diktkonsten analyseras, jämförs och värderas de olika genrerna 

och ges därmed anvisningar för hur en berättelse, ett drama eller epos bäst 

konstrueras.

Det intressanta för denna argumentation är det värde Aristoteles tillmäter den 

mimetiska framställningen. 

Därför är diktningen också mer filosofisk och seriös än historieskrivningen; diktningen 
säger det allmängiltiga, historieskrivningen det enskilda. (OD 37)

Innebörden av detta blir för Aristoteles att dikten, det mimetiska yttrandet, är

allmängiltig och frågar inte längre efter yttrarens närvaro i någon fysisk bemärkelse. 

Sofokles drama Oidipus Rex och Homeros Odysséen, som bägge var historiska redan 

vid Aristoteles tid bär fortfarande mening. Berättarens närvaro är inte nödvändig. För 

Aristoteles kan det mimetiska yttrandet vara en farkost som transporterar mening 

genom tid och rum och som därmed skapar en pågående närvaro. Det viktiga i den 

ursprungliga situationen tycks i någon mening kunna repeteras, återskapas, den 

ursprungliga avsikten tycks kunna framkallas ur texten..

För Sokrates ter sig saken annorlunda. Efterbildningar är ”tre led avlägsna från den 

sanna verkligheten”8, de innebär en förfalskning eller dålig kopia av sinnesvärlden, 

                                                
7 Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, inledning av Arne Melberg, Uddevalla 1994, 

(fortsättningsvis OD) s. 28.
8  Platon, Staten, övers. Claes Lindskog, Falun 2001, (fortsättningsvis S), s., 404.
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som ju i sin tur är en skugga av idéernas värld och Sokrates gör därvidlag ingen 

skillnad på skrift och målarkonst:

Den efterbildande konsten är således dålig i sig själv, har dåligt sällskap och bär dåliga 
frukter.

Det tycks så.
Är detta endast begränsat till synen? Eller sträcker det sig även till hörseln – till det 

som vi kalla poesi?
Sannolikt också till hörseln. (S 411)

Medan Aristoteles ser mimesis som en socialiserande kraft9 som samtidigt är

diktens bärande element, ser Sokrates diktaren och hans efterbildningar som något 

giftigt, något som:

inplantar en dålig författning i den enskilda människans själ, genom att smeka den 
oförnuftiga delen av själen, som ej förmår att skilja stort och smått utan anser en och 
samma sak än stor än liten; han framställer skuggbilder, men från sanningen är han 
mycket långt borta. (S 414)

Sokrates misstro går också djupare; det är inte bara de mimetiska 

framställningarna som förfalskar och leder bort från sanningen, det är själva skriften. 

I Platons dialog Faidros utvecklar Platon Sokrates skriftkritik:

Skriften, min käre Faidros, har nämligen ett stort fel, detsamma för övrigt som 
målarkonsten. Ty även dess alster stå där som levande, men ställer man en fråga till dem 
iaktta de högtidlig tystnad. På samma sätt med skrifterna. Man skulle kunna tro, att de 
talade med förstånd, men frågar man dem om något av vad de sagt för att få klarare 
besked, blott upprepa det ett och det samma. (F 185)

Sokrates och Faidros samtalar om talekonsten, om det möjliga eller omöjliga, det 

olämpliga i att i förväg skriva ner ett tal för att sedan läsa upp det, eller låta någon 

annan göra det. Samtalet utvecklas till en kritik av skriften. En talare måste inte bara 

känna sanningen om helheten och delarna. Han måste också känna sin publik och på 

rätt sätt kunna svara den som frågar och önskar ett klarare besked. När Sokrates 

förklarar den dialogiska naturen också hos ett tal, beskriver han något som kunde 

liknas vid Grices yttrande–situation, en kontext i vilken betydelse uppstår. Det är 

viktigt för talaren att nå lyssnaren och fånga hans uppmärksamhet med sin avsikt, han 

måste föreställa sig sin lyssnare:

Detta är den och den karaktären som vi talat om, sådan ter den sig i levande livet, och för 
att bibringa denna person den och den övertygelsen måste du alltså lägga dina ord på det 
och det sättet. (F 180)

Så måste talaren också lära sig när den rätta tidpunkten är inne för att tala, vilka 

retoriska figurer, vilka ordbilder som passar och när det till exempel är rätt att 

använda den knappa stilen, den rörande eller den patetiska stilen. Den vise talaren 

                                                
9  Se not 6: ”– hon skiljer sig faktiskt från de andra levande varelserna genom att hon är den mest 

efterbildande, och hon förvärvar sina första kunskaper genom efterbildning.”
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känner av situationen och de lyssnandes reaktioner och väljer den uttrycksform som 

passar situationen bäst. Därefter, när talet blivit nedskrivet och tankarna blivit text:

tar det vägen både till dem som förstå det och dem som det inte är avsett för, och det 
begriper alls icke, till vilka det skall ställa sina ord och till vilka icke. (F 185)

Sokrates kan acceptera, att den vise talaren, om han också har lärt att skriva, kan 

tillåta sig att syssla med skrift för ro skull, eller för att samla stöd åt minnet, både för 

sin egen ålderdom, men också för var och en som delar samma intressen. Skrivandet 

kan få vara en barnslighet eller ett nöjsamt tidsfördriv, ett sätt att roa sig i ensamhet 

med betraktelser över rättfärdighet och andra höga ämnen. Den som dock på allvar 

verkligen vill ägna sig åt sådana betraktelser skall finna det mera givande att göra det 

i dialogens form. Skriften kan ge stöd åt minnet för den som förstår, men den kan inte 

förmedla någon, i djupare mening, ny förståelse.

Jacques Derrida

Jacques Derridas skepticism är riktad mot föreställningen om ett centrum, en 

överordning bland de motsatsförhållanden – till exempel: närvaro/frånvaro, tal/text, 

manligt/kvinnligt – med vars hjälp han menar att den västerländska filosofin 

beskriver världen.

Det är särskilt den dikotomi som handlar om närvarons och talets överordning i 

förhållande till frånvaron och texten, som Derrida vill undersöka, när han ifrågasätter 

föreställningen om texten som en fortvarande närvaro, en förlängning av talet. 

Derrida menar istället att textens grundläggande förutsättning är frånvaro: ”Il n’y a 

pas de hors–text”10, det finns inget utanför texten.

I artikeln Signatur händelse kontext – ursprungligen ett anförande vid en fransk 

filosofikonferens med temat Kommunikation – diskuterar Derrida den brittiske 

filosofen J.L. Austins idé om talakters performativitet, yttranden som är handlingar 

och i någon mening förändrar världen. Ett typiskt exempel är satsen ”Härmed 

förklarar jag sammanträdet avslutat”, som genom att uttalas innebär att sammanträdet 

avslutas. Derridas ambition är att visa att också en så tydlig händelse som en talakt, 

med ett sådant bestämt sammanhang, en sådan bestämd närvaro, också måste ha 

föregåtts av något, av ett tidigare yttrande, en tidigare händelse, en text.

                                                
10  Derrida, Jacques, De la Grammatologie, Paris 1967, s. 227.
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Det tillhör språkets grundläggande struktur, menar Derrida, att vara itererabelt, 

alltså möjligt att repetera, att citera och härma och därför kan det alltid ha funnits en 

föregående händelse, något som repeteras, som återges eller härmas, citeras, en text 

före texten.

Derrida har inte ambitionen att vederlägga Austins analys av performativa talakter, 

men på sitt karaktäristiska vis vill han destabilisera den. Gränsen mellan konstativa 

och performativa yttranden kan inte, tycks han mena, vara så skarp som Austin 

förutsätter. Det normala är inte alltid fallet. En fras kan uttalas i en främmande 

kontext – exempelvis på en teaterscen – och därvid få en annan betydelse. Det 

instabila hos performativen är emellertid bara ett specialexempel, en precisering, av 

Derridas idé om tal och text.

Han inleder sitt anförande, sin kommunikation, med att dissekera själva begreppet 

kommunikation och det är i denna första hälft av föredraget som tankarna om 

skriftens instabilitet, dess beroende av kontexten, utvecklas och det är denna mer 

allmänna del av resonemanget som jag vill ställa vid sidan av Grices och Platons.

Derridas utgångspunkt är den provocerande, aningen självspeglande frågan: ”Kan 

man vara säker på att ordet kommunikation motsvaras av ett enda entydigt begrepp, 

ett begrepp som strikt kan kontrolleras och överföras – kommuniceras?” (SHT 111)

Det är tydligt, menar Derrida, att fältet av tvetydigheter som hör till ordet 

kommunikation bestäms av det man kallar kontexten, den händelse och den situation 

som bildar ramen för meddelandet. Kontexten som närvarons förutsättning tycks vara 

viktigt för Derrida och han låter den konferens där anförandet, den text vi läser, hålls

bli ett viktigt, ett avgörande exempel:

Går det egentligen att beskriva denna tämligen konventionella kontext? frågar sig 

Derrida och knyter därvid kontexten – den situation av närvaro som konferensen 

innebär för anförandet – hårt till betydelsen; den blir kommunikationens för-

utsättning.Kan hela innebörden eller hela strukturen hos den ’händelse’, som en sådan 

konferens utgör, överhuvudtaget klarläggas med dess varierade program av olika 

muntliga konferensanföranden, dess dialoger och strävanden efter klarhet, dess dolda

konsensus och outtalade fördomar?

Är det någonsin möjligt att bestämma vilka krav en kontext innebär, vilka 

förutsättningar för kommunikation den ger?

Derrida är skeptisk och menar att det aldrig är möjligt att fullständigt bestämma ett 

sammanhang, en kontext. Hans uttryck blir att en kontext aldrig kan bli mättad

(Saturée). Detta blir ett avgörande problem för honom och utifrån en analys av den 
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franske upplysningsfilosofens Condillacs tankar om skriftens ursprung och funktion 

utvecklar Derrida en kritik av skriften.

Att människor skriver beror på att de har något – tankar, idéer och föreställningar -

att kommunicera. Derrida citerar Condillac: ”Människorna som kunde kommunicera 

sina tankar sinsemellan med hjälp av ljud, fann det nödvändigt att föreställa sig nya 

tecken som kunde föreviga tankarna och göra dem kända också för frånvarande

personer.” Så utvecklas skriften från enkla bilder till tecken. Det nedtecknade blir en 

representation och skriften som tavla, en reproduktion eller imitation av sitt innehåll 

karaktäriserar den utveckling som följer. Här ansluter Condillacs beskrivning av tex-

tens utveckling som representation eller efterbildning till Aristoteles grundläggande 

princip, mimesis.

Det blir dock det av Condillac introducerade begreppet frånvaro, som i grunden

intresserar Derrida. Mottagarens frånvaro uppfattas av Condillac som en kontinuerlig 

förändring, där närvaron successivt utplånas eller modifieras och därmed i någon 

mening återställs genom ställföreträdande, en representation av nya läsare, eller 

lyssnare som återfyller den ursprungliga närvaron, ersätter den förste 

lyssnaren/läsaren.Det är emellertid inte lyssnarens, den ursprungliga mottagarens frånvaro som i 

första hand intresserar Derrida, utan avsändarens frånvaro. Med skriften skiljs 

yttrandet från avsändaren men fortsätter i nästa stund att producera mening bortom 

hans närvaro, bortom hans vilja att säga något, till och med bortom hans liv. Denna 

frånvaro som den franske litteraturfilosofen Roland Barthes tidigare kallat

”författarens död”11, tillhör strukturen hos all skrift och blir med Derridas tillspetsade

formulering dess förutsättning.

Ett skrivet tecken framställs i mottagarens bortovaro, läsaren är frånvarande för 

författaren i skrivandets stund, men – frågar sig Derrida – kan den frånvaron

verkligen vara en fjärran eller försenad närvaro, något också läsaren/lyssnaren 

idealiserat genom representation eller ställföreträdande, så att författaren framgent 

företräds av – följer med, häftar vid – sin text?

Det kan inte vara så, sluter Derrida. Detta avstånd, detta mellanrum, denna 

försening, detta som han vill kalla différance, måste kunna innebära en absolut 

frånvaro, eftersom det är förutsättningen för att skrift skall bildas och kunna läsas vid 

vilken senare tidpunkt som helst och av vilken mottagare som helst. Skriften måste 

                                                
11  ”the birth of the reader must be at the cost of the death of the Author” citererat ur Roland 

Barthes, The Death of the Author, Image, Music, Text, 1977.
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vara möjlig att upprepa, måste vara itererbar, i absolut frånvaro av en mottagare och 

det som gäller för mottagaren måste också gälla för avsändaren:

Att skriva är att producera ett märke som blir till ett slags maskin som i sin tur är 
produktiv och som mitt framtida försvinnande rent principiellt inte kan hindra från att 
fungera eller från att ge avkastning, från att upplåta sig till att läsas och till att omskrivas. 
(SHT 120)

Skriften måste fortsätta att vara läsbar också sedan dess upphovsman på grund av 

tillfällig eller evig frånvaro, inte längre ansvarar för det han skrivit, för det han 

signerat. Den skrivandes situation i förhållande till skriften, texten som signeras, blir 

densamma som läsarens. Det är, menar Derrida, just detta lösdriveri (Cette dérive 

essentielle) som Sokrates fördömer i Faidros, skriften som blivit föräldralös och är 

avskuren från allt ansvar.

Det skrivna tecknet är ett märke som blir kvar (une marque qui reste), som inte 

förbrukas när det används och som kan förmeras genom iteration. Därför kan det 

skrivna tecknet bryta med sin kontext, den situation och den närvaro i vilken det 

skrivs. Ingen kontext kan fånga, mätta och innesluta tecknet; redan i den ursprungliga 

situationen är det mångtydigt (polysemiskt), för att sedan ympas och sås, spridas var 

helst som vildhavre (dissémination).

Jag skall längre fram diskutera denna Derridas besynnerligt fasta knytning av 

betydelse till kontext, liksom hans egendomliga beskrivning av hur kontexten skall 

förstås, detta att skriftens innersta förutsättning, dess genetiska egenskap är frånvaro.

Tanken om textens oundvikliga lösdriveri utvecklar Derrida också till att gälla 

varje märke. Varje tecken – språkligt eller icke–språkligt, talat eller skrivet, i stora 

eller små enheter – kan citeras, repeteras, härmas och därigenom bryta med varje kon-

text, varje sammanhang, för att istället och i det oändliga sättas in i nya situationer 

och därmed skapa nya kontexter, nya bakgrunder. Så upplöser Derrida den 

ursprungliga situationens – närvarons – överordning och kanske till och med varat 

själv.Det enda som finns, som återstår, är kontexter utan något centrum, en evigt 

uppskjuten serie av betydelser. 

Relativism eller skepticism

En absolut relativism skulle såvitt jag förstår kunna göra all skrift meningslös, något 

som Derrida möjligen också antyder i föredragets slutmeningar, när han säger att: 

skriften, om det nu finns något sådant, är en disseminerande operation som är skild från
(varats) närvaro i alla dess former och som kanske kommunicerar, men som helt säkert 
inte existerar. Eller knappt, genom det närvarande och i form av den mest osannolika 
signatur. (SHT 137)
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Ordvändningarna hos Derrida blir gärna spekulativa och provocerande, men det 

vore orätt att beskriva honom som relativist. Hans hållning måste snarare uppfattas 

som skeptisk, kritisk. Tanken om de minsta tecknens polysemi – talade såväl som 

skrivna – kan i kärnan av all fransk ordrikedom, erinra om de tolkningssvårigheter 

som de analytiska filosoferna Willard Van Orman Quine och Donald Davidson 

diskuterat samman med olika välvillighetsprinciper.

En fullständig relativism som det provokativa maneret emellanåt antyder, leder 

naturligtvis till fullständig meningslöshet. Hans föredrag skulle i så fall inte – som nu 

– bara vara svårt att förstå, utan skulle bli absolut obegripligt, eller kunna ges en helt 

godtycklig mening.

Derrida för resonemangen framåt genom att göra dramatiska slutledningar, 

hisnande språng från det möjliga till det nödvändiga, från det frånvarande till det 

förlorade, från dolt till försvunnet. Det som kan inträffa, innebörden av ett frö, en 

grodd, blir i nästa mening ett strukturellt tvång, av kan blir är, av fröet blir en 

vildhavre som upplöser all betydelse.

Att skriften har förmågan att bryta med sin kontext behöver inte betyda att den 

måste göra det, att den alltid gör det och att den gör det absolut. Att skriften kan läsas 

efter författarens död, innebär knappast att döden är en förutsättning för textens 

läsbarhet. En signatur kan vara falsk, möjligheten är en aspekt av varje signatur, men 

innebär knappast att signaturen till sitt väsen implicerar falskhet.

För Derrida tycks ordet frånvarande (absence) ha samma värde som ordet förlorat

(être perdue). Jag är inte säker på att den synonymin är riktigt, att frånvarande måste 

betyda förlorat, i andemeningen försvunnet? Något försvunnet eller förlorat är

naturligtvis frånvarande, måste vara det, men det omvända gäller inte. Det

frånvarande behöver inte vara förlorat eller försvunnet, är det inte av nödvändighet. 

Det frånvarande existerar fortfarande och kan kallas tillbaka, men det förlorade är 

borta.Den avsikt som en gång knöts till ett yttrande, eller en text, må vara frånvarande, 

men är därför inte försvunnen. Den kan till större eller mindre del vara dold, osynlig, 

men behöver inte vara förlorad; det följer inte av frånvaron.

Det samma gäller författaren. Det är inte den fysiska personen som satt under en 

platan för snart 3000 år sedan, eller vid en reseskrivmaskin för 100 år sedan, och som 

avsåg att berätta något, som egentligen intresserar oss, inte den kropp som sedan 

länge är död och begraven, utan författaren i sin roll av författare, i ursprungets stund, 



15.24

författarens i skrivandets och berättandets stund, den princip som en gång skapade 

texten och sedan dess är associerad till den. Författaren som är integrerad i sin text.12

I det följande skall jag argumentera för att den ursprungliga situationen, skrivarens 

eller talarens stund i någon mening, i större eller mindre omfattning, är knuten till 

texten och alltså är en mer eller mindre dold medpassagerare i den farkost för

kommunikation som texten faktiskt utgör, att en fortvarande närvaro alltså inte kan 

avfärdas. Att det förefaller rimligare att förstå text som fortvaro än som frånvaro.

Två näraliggande exempel och ett tredje

Den skrivandes närvaro i sin text, hela hans omgivning, hans erfarenhetshorisont och 

framför allt – för att knyta an till Paul Grices terminologi – hans avsikt, vad han vill 

berätta och, inte minst, att han också vill att vi skall förstå att han vill berätta, allt 

detta som besjälar det han skriver, kan rimligen inte – som Derrida tycks mena13. – gå 

ohjälpligt förlorat i det ögonblick texten växer fram, kan inte helt försvinna just för att 

det blir text. Tanken är inte bara besynnerlig, den förefaller absurd och en omedelbar 

intuition säger oss i stället, att detta inte nödvändigtvis måste gå förlorat, att något av 

allt detta självklart följer med, är associerat till, texten och därför i olika grad kan 

rekonstrueras och på andra sätt åter göras synligt.

Derrida kopplar kommunikation strängt till dess kontext; det kommunicerade –

yttrandets mening – är beroende av sammanhanget, kommunikationens situation, av 

närvaron hos den yttrande och hans avsikt, men också den samtidiga närvaron av 

mottagaren. Det faktum att en kontext, en rekonstruktion av en sådan ursprunglig 

situation, inte kan ”mättas”, inte i alla detaljer kan beskrivas, kan dock rimligen inte 

innebära att meningen med nödvändighet är förlorad, att den blir godtycklig.

Ett första exempel på en meningsfull text med en associerad kontext är naturligen 

Derridas egen artikel Signatur händelse kontext, alltså den text jag diskuterat ovan 

                                                
12  Den franske vetenskapshistorikern Michel Foucault har i en artikel, Vad är en författare?

formulerat författaren som en diskurs, en del av verket, och därmed upphävt något av hans samtida 

vänners, Barthes m.fl., dödförklaringar.
13  Il appartient au signe d’être en droit lisible même si le moment de sa production est 

irrémédiablement perdu et même si je ne sais pas ce que son prétendu auteur-scripteur a voulu dire en 
conscience et en intention au moment où il l’a écrit, c’est-à-dire abandonné à sa dérive essentielle. (Till 
tecknet hör att i princip vara läsligt, även om det ögonblick då det producerades gått ohjälpligt förlorat 
och även om jag inte vet vad dess föregivna upphovsman–skribent hade i tankarna eller vilka hans 
avsikter var i det ögonblick han skrev tecknet – det vill säga lämnade det åt sitt oundvikliga lösdriveri.) 
s 121f
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och som ursprungligen publicerades i samlingsverket Marges de philosophie, s. 365–

393, Paris: Les Editions de Minuit, 1982, och därefter i ett flertal antologier i olika 

översättningar. Artikeln, som har diskuterats i många sammanhang, lästs och 

begrundats av otaliga filosofer, litteraturvetare och andra, var ursprungligen ett 

anförande vid Congrès des Sociétés de philosophie du langue française i Montreal, 

augusti 1971.

Tidigt i texten beskrivs vad en kongress för franskspråklig filosofi innebär, hur en 

sådan händelse ser ut. Det handlar om en konventionell kontext som föreskriver att 

man håller muntliga anföranden i diskursiv form om kommunikation, muntliga 

konferensanföranden avsedda att bli förstådda och inbjuda till vidare diskussion, som 

ytterst syftar till att klargöra en sanning om betydelse. Derrida sammanfattar:

De krav som jag nu pekat på borde framstå som uppenbara, även utan att hela 
innebörden eller hela strukturen hos en ’händelse’ som denna klarläggs här – något som 
skulle kräva en mycket omfattande preliminär analys. Den som tvivlar kan bara ta en titt 
i programmet för att bli övertygad. (SHT 112)

Händelsen är ”uppenbar”, läsaren presenteras för en tydlig situation; en 

språkkonferens invigd av filosofen Paul Ricœur, kollega till Derrida, med ett gäng 

franskspråkiga filosofer, en kongressanläggning, anföranden, diskussioner och 

programskrifter med tryckta anföranden. Även om situationen i alla sina detaljer –

matsedlarna vid måltiderna, färgen på kaklet i konferensanläggningens toaletter och 

oändligt mycket annat – naturligtvis inte kan fångas, inte i Derridas mening mättas, så 

tycks läsaren ändå kunna göra sig de nödvändiga föreställningar som krävs för att 

artikeltexten långt senare skall kunna läsas och förstås i samma grad som den en gång 

hördes och förstods. Har då denna kontext, kongressen, detta kommunikationstillfälle 

utanför texten, som enligt Derrida bestämmer meningen i yttrandet, egentligen någon 

avgörande betydelse för hur texten skall förstås? Jag tror inte att det är så.

När Derrida för kommunikationens framgång – dess verkan med avseende på 

författaravsikten – lägger så stor vikt vid tillfället, den franskspråkiga kongressen, 

motsäger han sig själv. Det är i själva verket ett villospår och öppnar för en 

dekonstruktion av den egna texten.

I en slutanmärkning efter artikeltexten förklarar Derrida att det planerade 

anförandet skulle skickas till arrangörerna före mötet. ”En sådan försändelse borde 

alltså signeras. Vilket jag gjort och omintetgjort här. Var? Där? J.D.” (SHT 138) Det 

blir en vits och samtidigt en tydlig signatur, en sista erinran om kontexten, men också 

något som pekar på en föregående händelse, en tidigare kontext, det Derrida gärna

kallar en text före texten.
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Hade det i förväg skrivna anförandet blivit obegripligt om konferensen inte 

genomförts, utan i sista stund blivit inställd? Naturligtvis inte och givetvis skulle vi 

acceptera signaturen, även om vi inte sett och hört personen på podiet? Det tycks allt-

så som om den ursprungliga situationen, den egentliga närvaron innebär något annat, 

har en annan tyngdpunkt, än den händelse – den franska språkkongressen – som 

Derrida talat vid och om, något mer än det talade framförandet i anförandets stund, i 

själva verket något föregående.

Genom sitt exempel med den skvallrande grannen och hans teckning understryker 

Grice vikten av förberedelsen för yttrandet, tanken, avsikten och arbetet med att 

formulera yttrandet; att inte bara att kasta fram ett fotografi utan att rita en teckning, 

eller som i Derridas fall, att planera och skriva föredraget, att noga tänka igenom hur 

det skall utformas för att bli förstått på rätt sätt.

I själva verket blir det just i detta eftertänksamma och avsiktliga arbete med 

yttrandet som närvaron manifesteras; just där finns författaren, hans yttrande med 

dess avsikter och hans tankar på läsaren, den läsare han föreställer sig och den 

läsarens närvaro som den föreställningen genererar.

Den iscensättning – det sammanhang som Derrida kallar kontexten – kan möjligen

ha erbjudit ett tillfälle till dialog mellan talare och åhörare och dess återgivning i den 

itererade texten kan tjäna som en läsanvisning, något som gör texten lättare att förstå, 

men inget av detta är en förutsättning för förståelse.14 Den egentliga närvaron är inte 

en fysisk precisering av yttrandesituationen; den är i själva verket avsikten och dess 

forvaro i texten.

Det andra exemplet som tycks visa hur en ursprunglig händelse, en kontext, kan vara 

inbyggd eller associerad med texten och därmed ange en läsart, är Platons dialog 

Faidros.

Dialogen inleds med att skildra mötet mellan Sokrates och Faidros. Den senare har 

tidigare på dagen träffat vältalaren och skribenten Lysias och berättar för Sokrates om 

mötet. De två, Sokrates och Faidros, slår följe och beger sig på promenad utanför 

stadsmuren. Solen står hög, det är middagstid och hettan börjar bli besvärande. De två 

söker sig till skuggan under ett träd,

                                                
14  Vi genomskådar ett radikal skifte av kontext och den omständigheten att M. A. Numminen med 

sin spruckna falsettstämma har sjungit Wittgenstein med refrängen, ”Wovon man nicht sprechen kann, 

darüber muß man schweigen” gör väl egentligen Wittengensteins Tractatus Logico-Philosophicus

varken lättare eller svårare att förstå.
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En reslig platan med vid krona, höga buskager, som ger härlig skugga, och så står trädet 
just i sin fulla blomning så att det sprider vällukt runtomkring. Och det förtjusande 
källsprånget som rinner upp under platanen – fötterna kunna intyga, hur friskt vattnet är. 
(F 127)

Scenen blir utförligt tecknad med platsen, situationen, karaktärerna och deras 

relationer – allt mimetiskt återgivet, alltså återskapat eller efterbildat från något som 

ägt rum eller kunnat äga rum. Det dialogiska samtalet och dess kontext beskrivs 

utförligt i och genom dialogen, som också handlar om just detta, om kärlek och 

vänskap, om att tala, läsa och skriva. Liksom Derridas artikeltext Signatur händelse 

kontext i filosofiantologierna tycks också Platons dialogtext Faidros i sig innesluta en

läsanvisning.

Också här finns emellertid en föregående händelse. Dialogen är knappast en 

inspelning eller en stenografisk nedtecknig av ett samtal som ägt rum; den är i stället 

en författad – kanske dikterad för en slav – berättelse om något som möjligen till dels

har ägt rum, till dels skulle kunna ha ägt rum och som enligt Aristoteles därmed

skulle kunna vara sant. Det är en författares verk, inte en talares. Närvarons stund 

som också är avsiktens, är inte under platanen vid stadsmuren, utan inför 

sekreterarslavens skrivstift, med en framtida läsare i åtanke. Det är också i den 

stunden författaren kan föreställa sig sin läsare:

för att bibringa denna person den och den övertygelsen måste du alltså lägga dina ord på 
det och det sättet. (F 180)

För att antyda en generalisering kan Homeros’ Odysséen tjäna som ett tredje exempel. 

Det Derrida kallar différance och som samtidigt är ”avstånd”, ”mellanrum” och 

”försening” och som innebär den ”absoluta frånvaro” som krävs för att skriftens 

struktur skall bildas, kan knappast vara större än i exemplet Odysséen, inte längre än 

avståndet mellan en mytisk guldålder och oss.

Också här finns emellertid en ursprunglig situation inskriven i texten. När 

Odysseus inkognito kommer till fajakernas ö – ett centrum i berättelsen – ordnar kung 

Alkinoos en fest för sin okände gäst. Det blir mat och dryck, men också sång, 

recitation och berättande.

Demodokos, kungens blinde sångare och poet, sjunger och berättar om den 

berömde hjälten Odysseus och hans bragder i Troja. Detta sjungande är i själva verket 

textens ursprung, med Derridas terminologi; dess centrum. På det sättet, i den 

ursprungliga situationen, det kungliga gästabudet, skapades de första hjältesångerna 

av hovpoeter som underhöll med sång och recitation vid kungliga fester och så 

skapades också en gång Odysséen, som därmed blir ett exempel på en berättarfortvaro 

i texten.



19.24

Jag tänker mig att författarnärvaron, berättarsituationens immanens i texten, alltid kan 

hävdas, men de former den tar – metaberättande, främmandegörande, förändringar i 

synvinkel– och berättarperspektiv, modusförskjutningar och allt vad det kan vara –

tillhör en annan disciplin, litteraturvetenskapen, och därför ligger utanför denna 

framställning. Här räcker det med att konstatera att författarens/berättarens närvaro, 

att kontexten, inte kan förstås i fysiskt bemärkelse, utan måste förstås som avsikt.

Derridas demagogi

Derridas invändning mot skriften handlar om frånvaron som en förlust, ett bortfall av 

den ursprungliga situationen och bygger på språngartade generaliseringar från 

möjligheter till nödvändigheter. Tanken att en ursprunglig händelse, en kontext som, i

Derridas mening, inte fullständigt kan mättas och därför blir analog med en 

godtycklig kontext, representerar en besynnerlig hållning som måste avvisas.

Den ursprungliga situationen, författarens avsikt att dels berätta, dels få 

uppmärksamhet för sitt berättande, tycks sällan sammanfalla, om den någonsin gör 

det, med en återgiven, rekonstruerad, berättarsituation, en metahändelse i texten som 

Derridas kongress, Platons samtal utanför stadsmuren eller Demodokos uppträdande 

hos fajakerna. Berättaren i texten är inte dess författare. Denne tycks i stället, i 

varierande grad, ha sitt ursprung i något föregående, en avsikt, författarens situation i 

tankens och skrivandets stund. Sannolikt är det därför mer fruktbart att intressera sig 

för denna avsiktens fortlevnad, författarröstens olika representationer i berättelsen än 

för författarens död.

Efter att de hisnande slutledningarna, den intellektuellt provokativa retoriken – för 

att nu inte kalla det demagogin – har skalats bort, säger Derrida knappast något mer 

än Platon (vars idealism han säger sig vilja avvisa). Båda tycks vara överens om att 

det finns en instabilitet, ett tolkningsutrymme hos texten, när den frånvarande 

författaren inte kan försvara den. Båda lägger stor vikt vid närvaron i sin bemärkelse 

av händelse, alltså samtalet, dialogen eller föreläsningen., men de tycks också vara 

överens om att också talet, samtalet eller föreläsningen föregås av en text; det må vara 

Derridas skrivna föredrag eller de stödnoteringar som Sokrates kan tillåta sig.15

                                                
15  I Platons apotek, en tidigare artikel, gör Derrida en ingående analys av skriftens samtidiga 

funktion som stöd för och ersättning av minnet, som samtidigt en helande och dödande drog, som den 

formuleras i Faidros.15
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Den betydelse som Derrida tillskriver kontexten för meningen, hans kongress, blir 

orimligt överdriven. Kanske har det franskspråkiga filosofmötet i Montreal likt 

Sokrates möte med Faidros utanför Aten och Odysseus med Demodokos på 

fajakernas ö i själva verket aldrig ägt rum. Inget av dem behöver ha gjort det. De är 

inte nödvändiga händelser; det är beskrivningarna av dem som blir intressanta, 

metaberättandet, när de tillsammans med andra berättartekniska grepp kan tjäna som 

anvisningar eller riktningsgivare för läsningen.

Platon och kontexten

För Sokrates i Faidros innebär förlusten av den ursprungliga situationen särskilt två

saker, dels gör författarens frånvaro den för förståelsen så viktiga dialogen omöjlig, 

detta att texten likt en målning inte kan tala, inte kan försvara sig själv, dels förloras 

kontrollen över läsaren, när denne kan bli vem som helst

I Säga, förstå, tolka16 ägnar Mats Furberg ett kapitel åt Platons invändningar mot 

skriften och analyserar vissa drag hos läsupplevelsen utifrån ett fenomenologiskt och 

hermeneutiskt perspektiv. Att läsa innebär att på olika sätt, på olika plan, att gå in i ett 

samtal med texten:

Texten visar stundom oanade djup. Den vållar en förundran som tvingar mig till frågor 
och svar vilka fenomemenologiskt slår mig inte som mina utan som utifrån kommande, 
likt en samtalspartners. Upplevelsemässigt språkar jag med texten själv. (SFT 196)

Vissa texter kan i större utsträckning än andra vara öppna för en tvåvägs-

kommunikation. Furberg kallar dem dialoganaloga och menar att förståelsen av 

sådana texter är skild från förståelsen av andra texter. Läsaren för ett samtal med 

texten – en ibland obestämd samtalspartner som kan uppträda som berättare eller 

författare, som den fiktive Sokrates eller författaren Platon – det blir en dialog som 

fördjupar förståelsen av texten. Furberg menar att denna fenomenella egenskap skiljer 

triviallitteraturen från de texter som tål eller rentav kräver upprepade läsningar och 

jag tänker mig att just dessa fenomenella egenskaper – de litterära greppen, sätten att 

berätta, berättarröstens transformationer och annat – är en viktig studiesektor inom 

det litteraturvetenskapliga fältet.

Platons invändning om den svarslösa texten kan till en del avvisas med den 

dialogiska förståelsen; i ett aktivt läsande förtydligar och förklarar texten sig själv, 

                                                
16  Furberg, Mats, Säga, förstå, tolka, Doxa 1982 (fortsättningsvis SFT).
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tills man – om man så finner – bestämmer sig för att en signifikans är uppnådd, en 

förståelse man finner tillfredsställande. 

Platon tycks dock förutsätta en ”sann” förståelse i betydelsen av en 

överenskommelse om enighet mellan lyssnaren och talaren, vilket naturligtvis är 

omöjligt i författarens fysiska frånvaro. Eftersom all förståelse i så fall skulle 

förutsätta ett sokratiskt läxförhör, skulle problemet upphävas, något som måste antas

vara orimligt.Furberg resonerar övertygande och ifrågasättande om Platons krav på innerlighet 

och närvaro och särskilt intressant blir Furbergs distinktion mellan en avslutad 

förståelse, en signifikanstillskrift, och en fortsatt dialogisk läsning:

Vi är således fria att endera betrakta klassiska verk dialogiskt [– – –] eller tillmäta dem 
signifikans. Väljer vi det senare, blir dock därefter varje försök till dialog med verken 
något som river upp signifikanstillskriften. Den konsekvensen förefaller mig mer 
stimulerande än skrämmande. En klassisk text som lockar till dialog kan, enligt denna 
tankegång, tillmätas ständigt ny signifikans i och med att nya läsare med ny 
erfarenhetsbakgrund fyller ut fläthålen på ett nytt sätt. (SFT 203)

Avslutningen av resonemanget liknar något av en kollaps. Efter att ha 

argumenterat för en aktiv läsares möjligheter att dialogiskt och med innerlig läsning 

upprätta en allt högre grad av signifikans – närma sig den ursprungliga situationen, 

tänker jag mig – så antyder preferenserna nya läsare, ny erfarenhetsbakgrund och ett 

nytt sätt åter en godtycklighet. 

Att varje läsare kan göra en egen tolkning, upprätta en egen förståelse av varje text 

är ett trivialt och meningslöst konstaterande. Att därför låta sig tjusas av 

förståelsemöjligheternas och tolkningarnas mångfald, öppnar åter för det Derrida 

kallade textens lösdriveri. Det är inte mångfalden av tolkningar och förståelsenivåer, 

inte godtyckets variationer som är textens och frånvarons problem utan 

preciseringarna, riktningen mot den ursprungliga situationen, mot avsikten som också 

är den egentliga närvaron.

Frånvaron och akademin

I sin essäsamling Myrstigar ansluter sig filologen Jesper Svenbro till dem som 

funderar över talets och skriftens dikotomi och den första formuleringen, fundamentet 

för idén om skriften som talets och sångens fördärvare är åter Platon och dialogen 

Faidros.

I skuggan under platanen utanför stadsmuren och ackompanjerade av cikadornas 

sång högläser den unge Faidros sin vän Lysias tal om kärlek och hierarki för Sokrates 

och denne svarar genom att tala över samma ämne.
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Ur denna situation och detta samtal utvecklar Svenbro flera metaforer för 

förhållandet mellan tal och skrift. De ger några annorlunda, men för förståelsen av 

problemet, kanske fruktbara synvinklar. 

För de gamla grekerna var det bättre att skriva än att läsa. Läsaren är inte fri utan 

underkastad ett slags tvång och friheten var en förutsättning för att kunna delta i den 

demokratiska församlingen. Läsakten har formen av ett övergrepp och för grekerna 

blir den pederastiska relationen en metafor för förhållandet mellan skrivare och 

läsare. Att läsa är:

att befinna sig i den passiva rollen, på en gång nödvändig och föraktad, medan mannen 
som skriver identifierar sig med den aktive partnern i den pederastiska relationen, 
dominerande och säker på sitt värde.17

Sokrates vägrar att skriva och Svenbro ger flera motiv för detta, men det är särskilt 

den antiauktoritära hållningen som intresserar honom. För Sokrates blir 

avhållsamheten det enda sättet att undvika en relation som degraderar den andra 

parten till ett objekt. Sanningssökandet är oförenligt med en hierarkisering i dominans 

och underordning. Den älskande kan inte förmedla någon verklig kunskap till sin 

älskade, kan inte kommunicera mening, så länge denne utgör ett instrument, ett 

objekt. Svenbro menar att Sokrates vägran att skriva ska ses som en önskan att sätta 

en viss typ av läsande ur spel. Inte allt läsande, inte ett dialogiskt läsande utan det 

läsande som Faidros praktiserar, när han okritiskt återger Lysias skrivna tal, 

oförmögen att kunna försvara det när Sokrates gör invändningar. Faidros förståelse är 

en skenförståelse; han är bara ett instrument för författaren, en läsare som tror sig 

vara i besittning av kunskap utan att vara det.

Verklig förståelse förutsätter enligt Sokrates en symmetrisk relation, ett 

gemensamt sanningssökande. Det bekräftar det dialogiska incitamentet för mening 

som också kan uppfattas hos Paul Grice; den yttrandes avsikt måste innehålla en 

avsikt om förståelse; att säga något med mening innebär att vilja bli förstådd och att 

också just denna önskan att bli förstådd ska förstås.

Det är i detta fortfarande dialogiska perspektiv som man, enligt Svenbro, kan 

förstå Platons rika skriftproduktion, trots allt hans mästare Sokrates har lärt honom

om textens begränsningar. Platon grundar Akademin, en institution som under nästan 

ett årtusende bevarar Platons skrifter i sitt bibliotek och som i ett kontinuerligt och 

fortsatt samtal förvaltar den kunskap som texterna rymmer. ”Akademins medlemmar 

genomgår en utbildning vars mål bl.a. är att sätta dem i stånd att rätt läsa Platons 

dialoger”. (M 28) Platon kan skriva i förvissningen att hans framtida läsare kommer 

                                                
17  Svenbro, Jesper, Myrstigar, Kristianstad 1999 (fortsättningsvis M), s. 27.
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att fortsätta att söka sanningen och uppnå sådan kunskap att de blir läsande subjekt i 

stället för att, som den ytlige Faidros, bara låna ut sin röst och bli ett återgivande 

instrument.

I samlingens avslutande essä, Hjulspår, analyserar Svenbro den förspända vagnen

som en metafor för läsandet och skriften, en bild av språket, speciellt det poetiska 

språket och dikten. Metaforen återfinns i många berättelser i antiken, på många 

ställen, och beskriver på olika sätt diktens väsen som sång, uppläsning och text, men 

det är särskilt berättelsen om Annikeris från Kyrene som intresserar Svenbro. Annike-

ris donerade den lilla trädgården i Akademiparken till Platon och möjliggjorde 

därmed för filosofen och författaren att genomföra sitt institutionella projekt, 

Akademin.Denne Annikeris som var en duktig kusk och hästkarl ville imponera på Platon och 

hans vänner genom att visa sin förmåga att köra sin förspända vagn varv efter varv 

runt Akademiparken i exakt samma hjulspår. Alla blir mycket imponerade, utom 

Platon som inte förstår hur man kan intresseras sig för så futila ting ”Om hans 

tänkande är uppfyllt av dylikt, kommer han oundvikligen att ringakta det som 

verkligen förtjänar beundran”. (M 86)

Det är mellan dessa två poler, mellan det mekaniska återupprepandet, de identiska 

hjulspåren, läsandet utan innerlighet, och det subjektiva, kritiska och dialogiska 

läsandet som Platon är beredd att acceptera skriften. Inom denna hägnad av kunnig 

och ledsagad läsning, nära ansluten till ett rikt bibliotek kan alltmer av den 

ursprungliga situationen återskapas, kan en allt större del av de ursprungliga 

avsikterna kallas fram.

Förutsättningarna att förstå Platons Faidros blir större ju djupare förtrogenheten 

med Platons övriga dialoger är. Så blir också möjligheten att förstå Derridas artikel 

Signatur, händelse, kontext större om texten relateras till andra texter av Derrida.

En textförståelse hos den som studerat ett författarskap, en samlad text, i dess 

sammanhang, en hel diskurs, har naturligtvis ett annat värde än den som uppnås av en 

läsare som just inlett en bekantskap med ett författarskap. Den förre kan vägleda den 

senare mot en djupare förståelse.

Förståelsen av en text, det Furberg kallade signifikanstillskrift, kan naturligtvis peka i 

vilken riktning som helst, det Derrida kallar textens lösdriveri, men det behöver inte 

vara så, det är inte nödvändigt att det är så och om man accepterar Grice teori om 

mening, med dess höga grad av intentionalitet, kan det inte vara så. Det måste finnas 

ett hägn.

Det kan vara Akademin. Inte den Kungliga, kanske, men den kunniga.
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