
	

 

Att uttrycka det otänkbara 
Jacques Derridas farmakon som argument 

 

Åke Gasslander 

 

 

 
 

 

Ämne: Retorik 
Nivå: C 
Poäng: 15 hp 

Ventilerad: 2019-06-05 
Handledare: Mats Rosengren 
Examinator: Janne Lindqvist 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom retorik 

 

 



1	
	

 

Innehållsförteckning	
1. Inledning	..............................................................................................................................................................................	2	

1.1 Bakgrund	......................................................................................................................................................................	2	
1.2 Tidigare forskning	.....................................................................................................................................................	3	
1.3 Syfte och frågeställning	..........................................................................................................................................	6	
1.4 Material och struktur	................................................................................................................................................	6	

2. Analys	..................................................................................................................................................................................	7	
2.1 I korthet: Platons Apotek och språket	.................................................................................................................	7	
2.2 Apoteket och farmakon	...........................................................................................................................................	9	
2.3 Den förbjudna frågan (vad är farmakon?)	.....................................................................................................	14	
2.4 Farmakon som retoriskt argument	...................................................................................................................	15	
2.5 Lévi-Strauss och nostalgin	..................................................................................................................................	16	
2.6 Hem till apoteket	....................................................................................................................................................	19	
2.7 Att artbestämma det otänkbara	..........................................................................................................................	22	

3. Slutsats och diskussion	................................................................................................................................................	23	
4. Källförteckning	..............................................................................................................................................................	25	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2	
	

1. Inledning  

				1.1 Bakgrund 
 

Filosofen Jacques Derrida (1930–2004) inspirerade och frustrerade människor världen över 

med sin experimentella tanke- och skrivstil samt med sitt kreativa sätt att kritisera vad som av 

många ansågs vara ett okränkbart västerländskt tankegods. Inte nog med att hans arbeten ofta 

verkade sluta i aporier, han behandlade dessutom koncept som verkar vara omöjliga att förstå. 

Så här avslutade Derrida ett tal 1966 vid Johns Hopkins University: 

																																																													
1	Jacques Derrida, “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences”, Writing and Difference,  
övers. Alan Bass, Chicago: The University of Chicago Press 1978, s. 293. 
 
 
 
 
 
	

[...] I employ these words, I admit, with a glance toward the operations of 

childbearing – but also with a glance toward those who, in a society from which I do 

not exclude myself, turn their eyes away in the face of the as yet unnameable which is 

proclaiming itself and which can do so, as is necessary whenever a birth is in the 

offing, only under the species of the nonspecies, in the formless, mute, infant, and 

terrifying form of monstrosity.1 

Om vi, blott för en stund, ignorerar kontexten och istället frågar oss vad vi egentligen 

lär oss om detta ‘onämnbara’ som nalkas, så har vi i stort sett endast fått en negativ 

beskrivning av detta monster: det är tyst, ofött, formlöst och fruktansvärt. I detta 

ögonblick så har denna metafor fått oss att tänka någonting i våra små hjärnor, men 

detta någonting är egentligen varken formlöst eller ofött. Att beskriva något 

obeskrivbart, även med en metafor, verkar dödfött. Det borde inte vara alltför fräckt 

att fråga sig vad som egentligen är den retoriska poängen med att be någon att 
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föreställa sig något som faktiskt inte går att föreställa sig. Eller? 

Derridas texter är kantade, inte bara av dessa ‘omöjliga’ metaforer, utan även av andra 

begrepp och tankar som liksom verkar för hala för vårt förstånd, eller som tycks 

motsäga sig själva och således gör motstånd mot läsarens förståelse. Vid en första 

läsning så kan det verka som att något helt enkelt har missförståtts, eller att man som 

läsare har missat något viktigt steg på vägen, men ofta finns det ogripbara kvar även 

när man menar sig förstå Derridas text. För att förtydliga så finns det en viktig skillnad 

mellan att inte förstå något, och att förstå att du inte kan förstå något. Det är den 

senare omständigheten som ska undersökas närmare här.  

Oavsett om man väljer att se dessa händelser i texten som medvetna uttryck för 

obskurantism eller som den rakaste vägen för Derrida att uttrycka det som han faktiskt 

vill uttrycka, så besitter de ett högt retoriskt intresse. Detta intresse kommer delvis av 

att de är så, i klassisk mening, icke-retoriska; övertygelse ska ju leda till handling, 

känslor, eller kunskap, och inte till bokstavliga obegripligheter. Å andra sidan så är 

dessa händelser små delar av större filosofiska texter, och måste läsas som sådana – 

alltså som placerade i en kontext. Att undersöka dessa hala metaforer, beskrivningar 

och begrepp för att se hur de retoriskt passar in i Derridas texter och begreppsapparat, 

borde därför vara intressant ur ett klassiskt retoriskt perspektiv för att se hur de 

fungerar som argument. Utöver detta, kan ur ett modernare, mer filosofiskt retoriskt 

perspektiv en sådan undersökning säga något om det språkliga uttryckets gränser – 

utmed vilka Derrida vandrade själv – och vilka möjligheter till kommunikation som 

egentligen erbjuds vid en sådan plats.  

    

			1.2 Tidigare forskning 

 

Som en av vår tids mest inflytelserika filosofer så råder det ingen brist på forskning 

om Jacques Derrida. Kritiken, positiv som negativ, och försöken till att systematisera 

och förstå hans tänkande är oerhört omfattande. De verk jag listar här nedan är alltså 

endast några få verk som har haft direkt betydelse för mitt arbete i denna text.  
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2	Simon Critchley, The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas, Edinburgh: Edinburgh University Press 
2014, s. 29. 
3 Critchley 2014, s. 29. 
4 Critchley 2014, s. 29. 
5 John W Murphy, “Jacques Derrida: A Rhetoric That Deconstructs Common Sense”, Diogenes vol. 32, 
1984:128, s. 125-140.  
6 Murphy 1984, s. 135. 
7 Murphy 1984, s. 140. 

Simon Critchley har i The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas på ett 

tydligt sätt beskrivit Derridas övergripande strategi. Critchley målar upp en bild av 

den västerländska filosofiska traditionen vari tänkandet “[...] is to comprehend … to 

include, to seize, to grasp – and master the other, thereby reducing its alterity.”2 Mot 

den här traditionen ställs Derridas kritiska tillvägagångssätt, beskrivet som “[...] the 

desire to keep open a dimension of alterity which can neither be reduced, 

comprehended, nor, strictly speaking, even thought by philosophy.”3 Critchleys 

version av Derridas projekt, vars uppgift är “to point towards that which philosophy is 

unable to say”, faller både innan- och utanför den här uppsatsens område.4 Även om 

Critchleys verk, precis som den här uppsatsen, är märkt av ett intresse för det 

otänkbara i Derridas sätt att skriva, så behandlar hans text ämnet från ett filosofiskt 

perspektiv, inte ett retoriskt, och ställer således inte frågan om hur, eller varför, detta 

otänkbara kan vara övertygande. 

Bilden av Derrida som ställd mot den västerländska filosofiska traditionen används 

också i John W. Murphys artikel “Jacques Derrida: A Rhetoric That Deconstructs 

Common Sense”.5 Murphys artikel är tydligt retoriskt influerad, och behandlar frågan 

om hur Derrida, genom sin kritik av eviga värden som grund för språkets mening, 

förändrar retorikerns förhållande till sin tänkta publik. Murphy framhåller att på grund 

av att kunskapen och språken inte har någon grund utanför människans praktiker eller 

utanför en historisk situation, så varierar åsikter om vad som anses rationellt mellan tid 

och plats: “All knowledge, according to Derrida, is intimately associated with a 

vicissitude of human action, and subsequently cannot be viewed as objective or 

pristine in the usual sense.”6 Följaktligen så måste retorikern, om “real discourse is to 

be engendered” mellan talare och publik, tilltala auditoriet enligt deras egen logik.7 

Murphys artikel diskuterar förvisso Derridas betydelse för retoriken, eller mer 

preciserat, Derridas betydelse för doxans centrala ställning i retoriken, men undersöker 
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8	Se Hägglund 2008, speciellt första kapitlet.	

inte närmare retoriken i det ogripbara. 

För att kunna förstå Derrida utifrån den filosofiska tradition som han kom ifrån, så har 

jag även konsulterat Vincent Descombes Modern Fransk Filosofi 1933-1978. Även 

om det har varit upplysande att läsa om Derrida från ett mer filosofihistoriskt 

perspektiv, så behandlar Descombes, liksom många andra verk i den här listan, inte 

saken ur ett retoriskt perspektiv. 

Även om hans bok inte är menad som en introduktion till Derrida, så har Martin 

Hägglunds Radical Atheism: Derrida and the Time of Life, med sitt tydliga språk varit 

viktig för min förståelse av många av grunderna i Derridas tänkande. Den har också i 

sin behandling av begrepp som autoimmunitet, som utgör en annan ogripbarhet, hjälpt 

mig förstå hur ärvda tanketraditioner kan hindra vår förståelse av vissa koncept.8 

Gerasimos Kakoliris artikel “The ’Undecidable’ Pharmakon: Derrida’s Reading of 

Plato’s Phaedrus” behandlar ungefär vad första halvan av den här uppsatsen 

behandlar, och utvecklar Derridas ogripbara koncept. Även om den har varit 

avgörande för min förståelse av farmakon, så är Kakoliris i sin artikel ej intresserad av 

begreppets retoriska aspekt.  

Yoav Rinons “The Rhetoric of Jacques Derrida I: Plato’s Pharmacy” behandlar 

förvisso Derrida ur ett mer retoriskt perspektiv än Kakoliris, men är inte alls 

intresserad av de hala uttryck som jag är intresserad av.  

Att jag inte hittar någon som behandlat exakt det ämne som den här uppsatsen 

kommer behandla är såklart inte ett särskilt betryggande tecken, speciellt inte när det 

gäller en så otroligt omskriven tänkare som Derrida. Likväl verkar det finnas en lucka 

i forskningen, även om den verkar vara liten. Kanske kommer jag kunna visa just 

varför denna lucka finns. 
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	1.3 Syfte och frågeställning 
 

I denna uppsats kommer jag undersöka Jacques Derridas teorier om språkets natur så 

som de framställs i essäerna Platons Apotek och Structure, Sign, and Play..., för att 

mot denna bakgrund och genom exempel från hans egna texter belysa hans eget 

språkbruk, både för att förstå exemplet farmakon i ljuset av den teori till vilken den 

hör, men också för att förstå farmakon som specifikt retoriskt argument - i vilken mån 

nu detta kan göras. Således kan vi ställa upp följande frågeställningar: 

● Hur kan vi förstå farmakon utifrån Derridas egna teoretiska ramverk? 

● Hur kan vi förstå farmakon som ett retoriskt argument? 

    

För arbetet i den här uppsatsen kommer inte någon speciell metod att appliceras. 

Istället så har texterna undersökts via en en kritisk näraläsning. Jag kommer inte heller 

utgå ifrån något medvetet utvalt teoretiskt ramverk.  

	

 

			1.4 Material och struktur 
	

För att kunna urskilja dessa ogripbara begrepp och negativa metaforer, samt för att 

förstå deras plats i Derridas tänkande, kommer jag först att gå igenom en av hans 

språkfilosofiska essäer. I Platons Apotek kommer vi att behandla Derridas 

övergripande språkliga tänkande samtidigt som vi ges exempel på hur begrepp kan 

vara ‘hala’ i form av ordet farmakon. För att närmare undersöka hur farmakon 

egentligen fungerar som ett argument i en derrideansk kontext så kommer essän 

Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences att konsulteras. 
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9	Platon, “Faidros”, Skrifter. Bok 2, övers. Jan Stolpe, Stockholm:Atlantis 2001, s. 370-374.	
10 Critchley 2014, s. 27. 

Sedan kommer, i ett kortare segment, farmakon försöka integreras in i en mer klassisk 

retorisk kontext. Jag kommer alltså försöka applicera Derridas egna teorier på hans 

egna språkliga exempel, samt undersöka om, och i sådana fall hur, man kan förstå 

dessa exempel som retoriska argument. Därefter kommer resultaten att 

sammansmältas och slutsatser att dras – förhoppningsvis både retoriska som 

filosofiska. 

 

   

2. Analys 

				2.1 I korthet: Platons Apotek och språket 
 

Jacques Derridas Platons Apotek består nästan uteslutande av en läsning och en 

tolkning av några av Platons dialoger. Merparten av Derridas långa essä, 134 sidor i 

den svenska utgåvan som jag utgår ifrån, behandlar dialogen Faidros. I denna dialog 

träffar Sokrates på den yngre Faidros, som efter att ha hört ett tal framföras av 

retorikern Lysias gärna vill prata om detta tal med Sokrates. De båda vandrar utanför 

stadens gränser, där de under ett träd bredvid en flod diskuterar kärlekens, talets och 

skriftens väsen. För retorikens historia är denna dialog av stor vikt på grund av 

Sokrates kända nedvärdering av skriften till förmån för talet. Anledningen till Sokrates 

nedvärdering är skriftens påstådda negativa inverkan på minnet, dess oförmåga att 

försvara sig själv i en diskussion, samt dess otillräcklighet som pedagogiskt verktyg.9 

För Derrida, som för Platon, är inte relationen mellan tal och skrift det enda viktiga i 

dialogen, men till skillnad från Faidros nämns knappt kärleken alls i Platons Apotek. 

Istället skulle Derridas läsning kunna sägas ha som mål att hitta punkter i texten där 

själva språket verkar motarbeta Platons intentioner som författare; punkter som med 

Critchleys ord “cannot be reduced to what text or tradition wants to say”.10 Istället för 

att Derrida själv uttalar någon kritik mot texten, så går alltså hans strategi ut på att visa 
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11 Critchley 2014, s. 37. 
12 Gerasimos Kakoliris, “The “Undecidable” Pharmakon: Derrida’s Reading of Plato’s Phaedrus”, The New 
Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 2013:13, s. 231. 
13 Kakoliris 2013, s. 231.	
14	Mats Rosengren, Psychagōgia – konsten att leda själar, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion 1998, s. 163-164. 

var texten förråder sig själv – och således är Platons Apotek inte ett verk som borde 

rekommenderas till den som vill förstå Faidros så som den förstås ur den 

konventionella tolkningens perspektiv. Dessutom är det svårt, även för den som läst 

Faidros, att känna igen dialogen i Derridas tolkning; hans intresse för små detaljer gör 

att han ofta gör uppehåll vid ställen i texten som man kanske inte alls reflekterade över 

vid en egen läsning. I den här genomgången kommer det tyvärr inte finnas utrymme 

till att stanna vid alla dessa platser, för de är talrika i antal. Istället kommer vissa 

centrala passager att belysas, som jag anser vara de mest relevanta för undersökningen 

av farmakon. 

Innan vi går vidare till själva texten så krävs en liten introduktion till Derrida och hans 

syn på språket. Derrida vidareutvecklade en syn på mening i språket som först 

populariserades av lingvistikern Ferdinand de Saussure – en syn som beskrivs av 

Critchley som “Derrida’s radicalization of Saussure”11. För Derrida får inte språket, 

och tänkandet mer generellt, betydelse från att faktiskt motsvara något som existerar i 

den fysiska världen, utan från ett system av begreppsliga/språkliga skillnader.12 Ett 

begrepp som till exempel utpekas av ett ord får alltså inte sin betydelse från sig själv 

eller från det som det i någon mening ’står för’; det har så att säga inget innehåll som 

refererar till sig själv. Istället får koncept sin betydelse i system, eller kedjor, där dessa 

koncept refererar till varandra.13 Ett koncept kan alltså inte förstås i sin helhet utan att 

räkna tillgodo spåren av andra koncept som kan sägas vara inskrivna i konceptet.  

För Derrida skiljer sig begreppen också från varandra på sådana vis att de skapar 

hierarkiska motsättningar, som alltid underbygger språket. Tänkandet har i 

västerlandets historia byggt på motsatspar, exempelvis verklighet/sken, tal/skrift eller 

man/kvinna, där den ene klassiskt sett har värderats högre än den andra.14 Således har 

ords betydelse påverkats av kontext och koncept vinklats eller reducerats. Språket, och 

tänkandet, inom filosofihistorien kan alltså för Derrida sägas ha fungerat uteslutande 

och hierarkiskt. I Platons Apotek så går Derrida igenom Platons skrift, och visar att 
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15 Jacques Derrida, “Platons Apotek”, övers. Jan Stolpe, Apoteket, Jean-Claude Arnault, Horace Engdahl, 
Magnus Florin, Jan Håfström, Stig Larsson, Anders Olsson och Håkan Rehnberg (red.), Lund: Kykeon 2007, s. 
20.  
16 Derrida 2007, s. 39–50. 
17 Derrida 2007, s. 27. 
18 Derrida 2007, s. 58. 

motsatsparen alltid är underliggande i Platons filosofi. Derrida visar också hur dessa 

hierarkiska motsättningar alltid är instabila, och hur språkets natur inte tillåter mening 

att stelna i sådana strukturer.  

 

			2.2 Apoteket och farmakon 
 

I Platons Apotek kretsar Derridas läsning av Platon runt användningen av det grekiska 

ordet farmakon och dess kopplingar till skriften. Farmakon kan översättas till drog, 

botemedel, gift, magiker, eller syndabock, och har en lång rad associationer, 

åtminstone i det gamla Aten.15 I Faidros beskrivs skriften som farmakon, men vad 

betyder egentligen denna beskrivning, om nu farmakon besitter en sådan polysemi? 

Derridas diskussion om ämnet tar sitt definitiva avstamp i den egyptiska myten om 

skriftens uppkomst, som Sokrates förtäljer för Faidros. Denna myt handlar om 

halvguden Theuth, som associeras med matematik, tärningsspel, dömandet av de döda 

samt skriftens uppfinnande.16 Theuth kommer till Thamus, solgud och gudarnas 

konung, för att presentera sin uppfinning, skriften. Uppfinningen beskrivs av Theuth 

som något som ska göra egyptierna visare och mer minnesgoda – skriften fungerar 

enligt sin uppfinnare som farmakon för vishet och minne.17 Thamus nekar till slut ta 

emot denna gåva, och av helt motsatta skäl; alltså att skriften tvärtom är skadlig för 

minnet och visheten. Om detta skriver Derrida att “under förevändning att komma 

med ett supplement till minnet gör skriften människan bara ännu mer glömsk; i stället 

för att utveckla vetandet förminskar den det.”18 Skriften skulle alltså bara tillföra något 

externt och onödigt till minnet och visheten, som skulle få människor att bli beroende 

av att bära runt på text istället för att besitta kunskapen själva.  

Här kan man se hur farmakon används på helt olika sätt av Theuth och Thamus; för 
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19 Derrida 2007, s. 57. 
20 Derrida 2007, s. 61. 
21	Derrida 2007, s. 62. 

den ene är det ett hjälpsamt botemedel, för den andre ett skadligt gift. Man kan säga 

att farmakon har riktats åt olika håll av de två gudarna, och endast en av respektive 

polerna syns utåt. Det här är ett exempel på hur tänkandets underliggande binära 

motsatspar är hierarkiska (i det här fallet tal/skrift), och på att dessa motsatspar alltid 

är närvarande i tänkandet. Skriften erbjuds kungen som farmakon, ett hjälpmedel,  

men blir i och med kungens vägran att ta emot den bestämd som ett gift (dvs. 

fortfarande farmakon). Det här innebär att både Thamus och Platon, men även en 

översättare som bestämmer att farmakon antingen betyder gift eller botemedel, har 

brukat ett tolkande eller översättande våld på farmakon, en översättning “lika våldsam 

som impotent”.19 Att förklara farmakon som gift eller botemedel är alltså båda 

felaktiga sätt att förstå farmakon, menar Derrida om jag förstått honom rätt. 

Platons uppfattning om det talade ordets överlägsenhet över det skrivna är enligt 

Derrida kopplat i en kedja tillsammans en rad andra motsatspar, som också 

kontrollerar den potentiella dubbeltydigheten i farmakon: “Men denna dubbeltydighet 

vill Platon behärska i kungens mun, han vill kontrollera dess definition i en enkel och 

tydlig opposition: mellan gott och ont, inre och yttre, sant och falskt, väsen och 

sken.”20 Dessa motsättningar kan alltså alla spåras i Platons användning av farmakon, 

och alla är de hierarkiskt vägda åt något håll. Precis som botemedel/gift, så förefaller 

dessa dubbla betydelser omöjligen kunna vara aktiva samtidigt inom ett specifikt 

yttrande. 

För Derrida bygger de nämnda motsatsparen också på en egen grund:  

 

 För att dessa motsatta värden (gott/ont, sant/falskt, väsen/sken, inre/yttre osv.) ska 

kunna stå i opposition krävs det att var och en av termerna helt enkelt är yttre i 

förhållande till den andra, alltså att en av oppositionerna (inre/yttre) redan vunnit 

giltighet som matris för varje möjlig opposition.21 

 

Följaktligen måste det alltså finnas en möjlighet för skillnader att skapas, eller ett rum 
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22 Derrida 2007, s. 57. 
23 Derrida 2007, s. 64.	
24	Derrida 2007, s. 64. 

där separering kan ta plats. Det är vid denna punkt som Derrida på allvar börjar vika 

undan från Platon. Det är också vid denna punkt som farmakon börjar ta form (eller 

som vi ska se, icke-form). Om Platons “ställningstagande”, då han delar upp farmakon 

i två poler och endast visar en av dessa, skriver Derrida: 

 

 Och ändå, och å andra sidan, utgör farmakon, om min läsning kan bekräftas, den 

ursprungliga miljön för detta ställningstagande, det element som föregår det, omfattar 

det, översvämmar det, aldrig låter sig reduceras till det och aldrig skiljer ut sig från ett 

unikt ord (eller en unik signifierande apparat) som opererar i Platons grekiska text.22 

 

För att förstå vad Derrida menar här, så måste man först förstå vad han menar med 

detta omfamnande och översvämmande. Motsatsparet inre/yttre genomsyrar som sagt 

inte bara Platons diskussion om farmakon utan hans filosofi överlag, och är för 

Derrida nära sammankopplat med relationen mellan minne/glömska och 

sanning/osanning: “Alētheias [sanningens] rörelse är heltigenom ett utvecklande av 

mnēme[minne]. Av det levande minnet, av minnet som det psykiska livet så som detta 

presenterar sig för sig självt.”23 Det levande minnet är det inre och sanningsbejakande 

minne, filosofens minne, som utan några störningar utifrån av sin egen kraft kan 

minnas sig själv. Detta minne och denna upprepning ställer Platon mot skriften, som 

är något yttre och supplementerande som stör livet och sanningens rena upprepning 

genom att aldrig visa sanningen i sig utan endast en avbildning. Men även om skriften 

för Platon är kopplad till Lēthē [glömskan, ickevetandet], så påpekar Derrida att man 

inte kan säga om skriften att “dess väsen helt enkelt och i det omedelbara nuet smälter 

samman skriften med döden och ickesanningen.”24 Att texten bara upprepar en 

skenbild gäller ju även för dess upprepning av ickesanning. Texten uttrycker aldrig ett 

koncept som är fullständigt närvarande – och detta är för övrigt ett återkommande 

tema hos Derrida genom hans kritik av vad han kallar ’närvarometafysik’. 

Vidare påverkar skriften som farmakon det inre minnet, till vilket det förhåller sig som 
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25 Derrida 2007, s. 68. 
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något yttre: 

 

Minnet är till sitt väsen något ändligt. Platon erkänner det genom att tillskriva det till 

livet. Som vi har sett tilldelar han alla levande organismer gränser, så också minnet. 

Ett minne utan gräns skulle för övrigt inte vara något minne, utan en signärvaros 

oändlighet. Minnet har således alltid behov av tecken för att erinra sig den 

ickenärvaro som den med nödvändighet relaterar till.25 

 

Gränsen mellan minne och glömska verkar här ha gjorts suddig. För att det dödliga, 

levande minnet ska fungera så måste det innehålla ett spår av sin exkluderade andre, 

det måste alltså vara öppet för sin egen motsats och undergång. Gränserna mellan 

termerna i motsatsparen är alltså inte statiska enligt Derrida. Omfamnandet och 

översvämmandet av språket och tänkandet kan sägas yttras i att koncept aldrig är helt 

närvarande i sig själva, och inte kan existera utan att innehålla spår av andra koncept. 

Detta innebär att när Platon skapar svartvita motsatspar med termer som exkluderar 

varandra, så ger han en bild av tänkandet som skiljer sig från hur det faktiskt fungerar.  

På ett liknande sätt som minnet och glömskan är inkluderade i varandra är också de 

två upprepningarna inkluderade i varandra. Platon skriver i Faidros förtydligande om 

dessa upprepningar, i en metafor om en bonde som sår frön. Det ena fröet (skriften) 

sås som “minnesstöd för sig själv, om han skulle uppnå ålderdomen och dess 

glömska”, och är inte mer än “en påminnelse för den som redan vet, om det som det 

skrivna handlar om”.26 Detta skiljer sig från det andra sättet att odla, vars sådd är “ord 

som inte är ofruktbara utan rymmer en sådd varur nya ord kan spira i nya sinnen”, som 

är odlad för “den lärande människans själ”.27 Men för Derrida finns det alltså inte en 

sann upprepning (logos, det självständiga minnet) och en falsk (skriften, ersättningen). 

Den riktiga upprepningen kräver ett samspel av de båda: “Sanningens försvinnande 

som närvaro, döljandet av närvarons närvarande ursprung är betingelsen för all 

(manifestation av) sanning. Ickesanningen är sanningen.”28 För att någonting ska 
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upprepas så måste det kunna kännas igen som upprepningsbart, som om det hade en 

närvaro. Men i och med upprepningen så görs oundvikligen ett tillägg till det 

upprepade konceptet, och dess tidigare form förändras. Följaktligen är alltså 

upprepningen en sammanslagning av de båda upprepningarna, “tillräckligt mycket den 

samma och tillräckligt mycket en annan för att ersätta genom att läggas till.”29 

På samma sätt som skriften, beskriven som farmakon, varken är ett gift eller ett 

botemedel för minnet, så är inte skriftens upprepning den sanna eller falska 

upprepningen. Men att säga att farmakon är båda dessa poler är också fel. När vi ser 

att farmakon verkar betyda det ena eller det andra i olika yttringar eller situerat inom 

olika kontextualiteter, så ser vi bara den separerade formen av ordet. Egentligen är 

farmakon själva möjligheten till att urskilja skillnader och till att skapa oppositioner, 

farmakon är det som både giftet och botemedlet var innan de blev separerade som 

sådana. Derrida menar att: 

 

[...] farmakon – eller skriften – inte alls domineras av dessa oppositioner, utan i stället öppnar 

upp deras möjlighet utan att självt låta sig inneslutas i dem; om man skulle börja tänka att det 

enbart är utifrån något sådant som skriften – eller farmakon – som den märkliga skillnaden 

mellan inre och yttre kan ge sig till känna [...] 30 

 

Om nu identitet, som Derrida påstår, utgörs av skillnad, så kan inte farmakon ha en 

identitet i den mening vi vanligen förstår detta begrepp. Alltså, om farmakon är 

skillnadernas ursprung och möjlighet och således finns till innan skillnaderna, så 

skiljer det sig inte från någonting, kan inte urskiljas från någonting och har ingen 

identitet. Det här innebär för det första att farmakon är ett begrepp som tycks göra 

motstånd mot vår förståelse av det. För det andra innebär detta, för föreliggande 

uppsats, att det ligger en stor ironi i att försöka precisera vad uttrycket farmakon 

betyder – men att diskutera det i en mer retorisk miljö kanske går an utan att Platons 

misstag upprepas? 
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2.3 Den förbjudna frågan (vad är farmakon?) 
 

Att försöka precisera exakt vad farmakon betyder är som sagt, enligt Derridas egna 

teorier, omöjligt. Det kan verka som att jag precis har skisserat vad farmakon är för 

något – och man kan till och med kanske uppleva att man i detta nu vet vad ordet 

betyder. Men på grund av att farmakon är skillnadernas ursprung är alla försök att 

precisera en sådan betydelse dödfödda. Den mening vi tillskriver farmakon gör att det 

inte längre är farmakon som vi talar om, utan något annat. Det är som Derrida skriver 

om skriftens mytologiske skapare: “Thot [Theuth] är aldrig närvarande. Ingenstans 

dyker han upp i egen person. Ingen därvaro kan vara hans egen.”31  För Platon är 

skriften endast en ställföreträdare för en talare, alltså ett supplement för en levande 

närvaro, och är därför underkastad talet. Men för Derrida fungerar både skriften och 

talet endast i ett system av upprepningar, där någon närvaro, eller ursprunglig mening, 

aldrig har funnits. Thot, som skriftens skapare och ursprung, är aldrig närvarande, och 

varken han eller farmakon kan förstås via systemet av skillnader som de skapat.  

Derrida och hans begreppsapparat verkar alltså dras med ett visst förståelseproblem. 

Via ett begrepp som farmakon kan vi förstå detta; vi kan inte definiera begreppet utan 

att förstöra det. Ironiskt nog så kan denna uppsats om farmakon egentligen inte handla 

om farmakon, utan endast om (och via) dess effekter. Här borde man också påminna 

sig om att koncept för Derrida aldrig har en närvaro i sig, utan endast lånar närvaro 

från andra koncept (som inte heller har någon närvaro) i oändliga kedjor. Bristen på 

vad Derrida kallar för transcendental signifié, eller en ursprunglig närvaro som ger 

mening till språket, innebär så klart inte att läsning eller tänkande är omöjligt, utan att 

dess system är föränderligt, instabilt, och hierarkiskt. Utanför och innan detta 

föränderliga och hierarkiska så kan ingenting förstås. 

Farmakon kan kanske förstås bäst via Derridas egen metafor, om man nu har i åtanke 

att det faktiskt inte kan vara farmakon han talar om. Farmakon, “mediet för all möjlig 
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dissociering”, är förstadiet där relationer och skillnader skapas och övergår i 

varandra.32 Derrida visar att i Platons texter hindras dubbeltydigheten och 

skillnadernas skiftande spel. Begrepp som inte är enhetliga separeras och förklaras 

som en viss sak, istället för som något mångtydigt och föränderligt. Denna vilja till 

förståelse via separering är något som vi ärvt från Platon – apoteket som han byggde 

är den filosofiska tradition som han bidrog till att skapa. Men farmakon låter sig inte 

så lätt separeras: “Vi kommer att se hur det i oändlighet ställer sig i utsikt och ständigt 

försvinner genom gömda dörrar vilka skiner som speglar och öppnar mot en 

labyrint.”33 Speglarna, labyrinten, och det obestämda mediumet är språkets sanna 

natur, som Platon dolt med sitt apotek och sitt separerande. 

Nu när vi förstått, eller rättare sagt förstått hur vi inte kan förstå farmakon, så kommer 

den här uppsatsen istället undersöka farmakon som ett argument, om detta nu tillåts. 

Även om den språkliga meningens närvaro lyser med sin frånvaro, så kan 

övertalningen spåras överallt. 

 

 

 

2.4 Farmakon som retoriskt argument 
	

Nationalencyklopedin definierar apori som “teoretisk svårighet, förbryllande 

självmotsägelse”.34 Jag anser att farmakon passar under en sådan beskrivning endast 

på ett plan. Å ena sidan är farmakon definitivt en teoretisk svårighet och en 

förbryllande självmotsägelse, men å andra sidan har vi fått förklarat för oss varför det 

är på detta viset. Nu när analysen kommer undersöka farmakon som ett retoriskt 

argument så måste alltså detta ske inom kontexten av hur ordet retoriska effekt kan 

beskrivas inom ramarna för Derridas system. Ovetskapen om vad farmakon faktiskt är 
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borde således inte hindra oss från att finna dess plats eller dess funktion. Även en 

apori måste kunna ha en retorisk funktion. 

Om man nu återbesöker den i inledningen nämnda skillnaden mellan att inte förstå 

något och att förstå varför man inte kan förstå något, så verkar farmakon, i denna 

utformning som en semi-apori, exemplifiera denna skillnad väl. Att inte förstå något är 

en upplevelse, och att förstå att man inte kan förstå något likaså. När jag i detta 

skrivande ögonblick begrundar ‘farmakon’ så upplever jag denna sistnämnda 

sensation. Läsningen av Derrida har lärt oss att det finns strukturer i språket som 

hindrar vår förståelse av detta koncept; man kanske kan säga att det förefaller halt för 

tanken. Jag vet att så fort jag tillskriver farmakon någon enstaka betydelse, så är det 

inte längre farmakon jag tänker på.  Jag menar att den här upplevelsen av kunskap om 

kunskapens omöjlighet är en central del av Derridas retorik. På grund av att Derrida 

faktiskt förklarar varför farmakon är halt för tanken så kan vi på ett tydligt sätt 

uppleva tankens, och språkets, gränser.  

Det finns en frustration i att låta farmakon vara språkets förstadium, en frustration som 

skapas av vår, i det här fallet, impotenta epistemologiska situation. I en kultur där 

upplevelsen av sanning kommer från att, i Platons fotspår, dela upp, separera, och 

definiera, upplevs det som frustrerande att lämna farmakon bortom kännedom. Det 

verkar finnas ett sorts filosofiskt motstånd mot att lämna farmakon utan identitet. För 

att undersöka detta fenomen närmare, så ska vi titta närmare på en annan av Derridas 

texter; låt oss därför återvända till 1966 och Johns Hopkins University. 

 

2.5 Lévi-Strauss och nostalgin 
 

Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences är en essä som 

skrevs av Derrida, för att senare framföras muntligt, vid en konferens vid Johns 

Hopkins University. Även om denna stora konferens planerades för att organisera 

samtal och sprida idéer om strukturalismen, så är konferensen kanske ändå idag mer 

känd idag som ett av de viktigaste startskotten för poststrukturalismen, med Derrida 

som härold. På ett liknande sätt som Platons Apotek diskuterar och kritiserar Platon, så 
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diskuterar och kritiserar Structure, Sign and Play... antropologen Claude Lévi-Strauss.  

Derrida inleder sin text med att redogöra för sin syn på hur metafysikens historia tills 

då alltid har förutsatt ett strukturerande centrum:  

 

[...] up until the event which I wish to mark out and define, structure-or rather the 

structurality of structure–although it has always been at work, has always been 

neutralized or reduced, and this by a process of giving it a center or referring it to a 

point of presence, a fixed origin.35 

 

Koncept har alltså alltid lånat sin mening från andra koncept. Och om man skulle följa 

dessa kedjor av meningsbildande, så har man alltså historiskt sett alltid till slut menat 

sig komma till en fast, strukturerande punkt, som garanterar strukturernas stabilitet. 

Dessa oantastbara center har bytt av varandra genom historien, men har endast varit 

olika namn på samma funktion, t.ex. “eidos, archē, telos, energeia, ousia (essence, 

existence, substance, subject) alētheia, transcendentality, consciousness, or 

conscience, God, man, and so forth.”.36 Alla dessa centra är namn på den tidigare 

nämnda transcendentala signifién. I Lévi-Strauss text hittar Derrida tecken på att man 

kommit till en punkt i tänkandets historia då man har börjat inse strukturernas 

strukturalitet, och alltså avsaknaden av ett fast, meningsgivande centrum.  

Derrida citerar vid en punkt ett stycke från en av Lévi-Strauss böcker, The Raw and 

the Cooked, där antropologen vill utarbeta en sorts samling grundregler för hur 

sydamerikanska mytologier relaterar till varandra. Lévi-Strauss försvarar sig själv i det 

citerade stycket mot eventuella kritiker, som skulle kunna anse det som problematiskt 

att han inte gjort en mer extensiv inventering av dessa myter. Som svar så skriver 

Lévi-Strauss, för det första, att man liksom en lingvist som kartlägger ett språk, inte 

behöver någon större mängd material för att upptäcka relationer och regler.37 För det 

andra så är totaliteten av ett fält (i det här fallet sydamerikansk mytologi) aldrig 
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stängd, utan fältet, liksom ett språk, förändras hela tiden – och därför är den totala 

kartläggningen omöjlig. Den här föränderliga egenskapen hos fältet beskriver Derrida 

som play, “a field of infinite substitutions only because it is finite”.38 Detta play, eller 

rörelsen av meningens utbyte mellan koncept, får sin frihet av att någonting saknas 

inom fältet, nämligen “a center which arrests and grounds the play of substitutions”  – 

alltså det strukturerande centret, den transcendentala signifién.39 För Derrida finns en 

friktion mellan detta play, som Lévi-Strauss ofta refererar till i sina texter, och 

meningens närvaro. I ett stycke som är otypiskt rakt på sak så skriver Derrida: “Play is 

the disruption of presence. The presence of an element is always a signifying and 

substitutive reference inscribed in a system of differences and the movement of a 

chain.”40  

Om vi nu, efter denna omväg, börjar leta oss tillbaka till farmakon, så verkar det som 

att vi här har två överlappande scenarion. Theuth och farmakon är aldrig närvarande. 

Vad som faktiskt verkar vara närvarande, både i det just ovanstående citatet som i 

Platons Apotek, är egentligen något som ersätter och som får sin mening endast ett 

system av hierarkiska skillnader. Likheterna fortsätter att växa när Derrida längre ner i 

samma stycke skriver om play att “Play is always play of absence and presence, but if 

it is to be thought radically, play must be conceived of before the alternative of 

presence and absence”.41 Meningens spel och utbyte måste alltså som mekanism 

föregå själva meningen – precis som vi har sett i Platons Apotek.  

Och det är vid den här punkten som Derrida hittar den tidigare nämnda friktionen 

mellan play och närvaro hos Lévi-Strauss: 

 

 If Lévi-Strauss, better than any other, has brought to light the play of repetition and 

the repetition of play, one no less perceives in his work a sort of ethic of presence, an 

ethic of nostalgia for origins, an ethic of archaic and natural innocence, of a purity of 

presence and self-presence in speech[...]42 
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Den här nostalgin, eller närvarometafysiken, är alltså något som Derrida anser 

genomsyrar hela Lévi-Strauss antropologiska projekt, trots att det går emot play, som 

Derrida också identifierar hos Lévi-Strauss. Denna nostalgi får en närmast sorglig 

aspekt över sig om man tänker att den längtar efter ett ursprung som aldrig funnits och 

en närvaro som drar sig undan varje närmande. Som nämnts tidigare, så har den här 

viljan till närvaro och meningens center underbyggt hela filosofihistorien.  

Men Derrida kände redan 1966 att det låg förändring i luften. Mot den dittills i 

historien så dominanta uppfattningen som Derrida benämner “the saddened, negative, 

nostalgic, guilty, Rousseauistic side of the thinking of play” så skisserar han ett nytt, 

motsatt perspektiv: “the Nietzchean affirmation, that is the joyous affirmation of the 

play of the world and the innocence of becoming, the affirmation of a world of signs 

without fault, without truth, and without origin which is offered to an active 

interpretation”.43 Det här andra perspektivet är alltså ett som låter strukturen vara utan 

center, som är öppen för meningens ständigt skiftande play.  

Om man tycker att dessa två perspektiv framställer situationen som förvånansvärt 

svartvit för att vara skriven av Derrida, så finns det tyvärr mer att lägga till här. Även 

om de två perspektiven är, å ena sidan, helt oförenliga med varandra, så är det å andra 

sidan på så vis att “[...] we live them simultaneously and reconcile them in an obscure 

economy–[ they, perspektiven] together share the field which we call, in such a 

problematic fashion, the human sciences.”44 Men efter den här punkten i Structure, 

Sign, and Play… så återstår endast ett imperativ: att försöka förstå skillnaderna och 

likheterna mellan dessa två perspektiv. Med de här perspektiven i åtanke så kan vi 

återgå till farmakon, för att förstå hur, och varför, begreppet är så intressant från ett 

retoriskt perspektiv. 

2.6 Hem till apoteket 
 

Hur ska vi egentligen närma oss en förståelse mellan avstånden dessa perspektiv 
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emellan? Jo, de rousseauanska och nietzscheanska perspektiven möts i begrepp som 

farmakon. Jag anser att farmakon är en plats där vi kan ana avståndet mellan 

perspektiven, och få en känsla för var någonstans i detta spektrum som vi själva är 

situerade. Perspektiven handlar om olika inställningar till play, vilket, som vi minns, 

måste förstås som något som föregår skillnaderna. Så när vi begrundar farmakon, efter 

att vi har lärt oss vad ordet ‘betyder’, så står vi framför ett vägskäl där de två sätten att 

tolka play möts. Om tanken, eller känslan, som vi får av vår vetskap om att vi inte kan 

veta något om farmakons egentliga identitet, är tyngd av ett obehag, så förmodar jag 

att detta kan ses som ett tecken på att vi fortfarande rör oss i den delen av spektrat som 

längtar efter ett strukturerande ursprung. Faktumet att Derrida anser att ett sådant 

vägskäl egentligen inte handlar om ett val stärker min åsikt om att upplevelsen av 

farmakon inte borde vara helt enkel, utan tvetydig.45 Eftersom Derrida skrev 1966 att 

de två perspektiven var, trots sin oförenlighet, aktiva inom samma fält, så anser jag att 

vår erfarenhet av farmakon talar om att det fortfarande förhåller sig på detta vis.  

För att förtydliga så kan vi efter Derridas kritik av farmakon, alltså efter att 

strukturernas strukturalitet har blottats, tillåtas blicka in i det så heliga rummet där 

historien tidigare hade placerat den transcendentala signifién. Men platsen, dit 

turistguide Jacques Derrida har fört oss, innehåller inget strukturerande center – 

rummet är tomt. På grund av arvet från det västerländska tänkandets historia, alltså det 

arv som “dreamed of full presence, the reassuring foundation, the origin and the end of 

play”, så upplever vi tomheten i rummet som förvirrande.46 Men förvirringen finns 

endast under, och är alltså ett tecken på, detta historiska arvs makt över vårt tänkande. 

Via farmakon låter alltså Derrida oss se bortom historiens fängelse, eller i alla fall slå 

näsan i det fängelsegaller som vi hittills kanske inte haft ögon för att se. Och jag skulle 

vilja betona att Derrida låter oss göra detta, han låter oss uppleva detta; han säger inte 

endast åt oss att gallret finns. Denna pedagogiska gest från Derrida anser jag 

ytterligare stärker farmakons retoriska effekt, och är något som jag skulle vilja belysa i 

ett starkare sken.  

För att tydliggöra vad jag menar med denna pedagogik så måste vi dras till minne 
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svaret på en fråga: frågan om vems retorik det egentligen är vi talar om. Å ena sidan är 

det enkelt att tänka sig att farmakon, om det nu tillåts vara ett argument, är Derridas 

argument, för att det är via hans teori som vi försöker närma oss en förståelse. Å andra 

sidan är det i Platons text som vi hittar farmakon. Man kan också tänka sig att det är 

din eller min farmakon, eftersom att det är vi som försöker erinra oss den. Svaret på 

frågan ligger i att Derridas övergripande metod handlar som bekant om att visa var 

texten går emot sig själv. Critchley beskriver denna metod som en double reading som 

genomförs i två steg: den första läsningen är “[...] the rigorous, scholarly 

reconstruction of the dominant interpretation of a text, its intended meaning”, som 

sedan följs av den andra läsningen, som “[...] brings the text into contradiction with 

itself, opening its intended meaning … onto an alterity which goes against what the 

text wants to say or mean”.47 Det här innebär, till att börja med, att det för att 

genomföra en kritik à la Derrida (vad som kom att kallas för dekonstruktion), först 

krävs förståelse via en tolkning av den valda texten, en tolkning så genuin och nära 

den dominanta tolkningen som möjligt. Den här kunskapen är en förutsättning för att 

senare kunna genomföra, av samma text, en läsning som visar att texten motverkar 

denna dominanta tolkning. Vad som är viktigt att inse här är att i en väl utförd 

dekonstruktiv läsning, är det alltid texten som talar, och inte kritikern. Det här är vad 

Critchley kallar “the paradox that haunts Derrida’s and all deconstructive discourse”: 

för att dekonstruktionen alltid kritiserar inifrån den valda textens språk, så kan den 

bara använda språket vilket den kritiserar.48 Även om denna ‘paradox’ å ena sidan 

begränsar Derridas språkliga möjligheter, då han är bunden till ett visst språk, så anser 

jag, å andra sidan, att den också ger honom vissa unika retoriska möjligheter. Derridas 

insisterande på att inte lämna textens språk, att han alltså egentligen inte säger åt oss 

vad som är problemet med texten, utan låter oss själva närma oss och observera dess 

interna stridigheter, anser jag vara en sorts pedagogisk gest som stärker farmakons 

retoriska effekt. Om Derrida, utan att göra den dubbla läsningen, helt enkelt hade sagt, 

i sina egna ord, vad han anser som problematiskt med en text, så hade vi varit mer 

skeptiska i vår inställning till hans kritik. Därför anser jag att Derridas dubbla läsning 

ställer honom i en retorisk position där de språkliga möjligheterna försvåras samtidigt 
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som argument som farmakon ges en starkare objektiv bevisföring, och dess retoriska 

effekt ökar.  

Omringad i en kontext av Derridas teorier fungerar farmakon som ett exempel på en 

viss typ av argument, vars retoriska kraft ligger i dess förmåga att visa oss ett hål i vår 

ärvda tanketradition – ett hål, både i bemärkelsen ‘något som saknas, reva i nätet’ och 

‘en väg ut’. I en derrideansk kontext verkar det här förståeligt – men finns det inte ett 

argument under vilkets beskrivning begrepp som farmakon skulle passa? Hur skulle vi 

uttrycka ett argument med denna struktur i klassisk retorisk terminologi? 

 

2.7 Att artbestämma det otänkbara 

    

Som jag redan visat passar farmakon inte riktigt under begreppet apori – helt enkelt 

för att det egentligen aldrig blir en ‘förbryllande självmotsägelse’. Vid en närmare 

granskning verkar farmakon endast vara förbryllande för det rousseauianska och 

nostalgiska perspektivet och inte alls för det nietzscheanska och affirmativa. Det här 

leder mig till att istället överväga beteckningen paradox, men inte helt i den vanliga 

bemärkelsen. Retorikern Janne Lindqvist har skrivit om tropen paradox att den handlar 

om “Att uttrycka något som verkar självmotsägande, men som samtidigt ofta tycks 

innehålla en djupare sanning.”49 Den här beskrivningen verkar passa våra ändamål väl, 

speciellt om vi betonar ordet verkar, för det är bara inom en viss doxa, och för en viss 

publik, som farmakon verkligen är en paradox. Här kan vi även ta hjälp av paradoxens 

klassiska betydelse: “Termen “paradox” förekommer i den klassiska retoriken, men 

används då framförallt för att beskriva tal som försöker övertyga om något som går 

emot eller vid sidan av (para) den allmänna föreställningen (doxa).”50 Jag skulle alltså 

vilja föreslå att farmakon fungerar som paradox, men endast om vi tänker oss ordet 

som innehållandes båda sina betydelser; både den mer moderna (för att den bryter mot 

en typ av logik  – västerlandets) och den klassiska (för att den vill övertyga om något 

som går emot en viss doxa). Man kan alltså säga, om ni ursäktar denna språkliga 
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misshandel, att det handlar om en paradox, men endast en para-doxisk sådan. Även 

Lindqvists beskrivning av paradoxens önskvärda effekt passar oss som hand i 

handsken: “Effekten av en paradox torde generellt vara att åhöraren stannar upp och 

tänker efter – vilket i sin tur kan fylla funktionen att skapa en känsla av att uttrycket 

innehåller en djup eller fördold sanning.”51  

    

3. Slutsats och diskussion 
 

Den här uppsatsen har först visat hur farmakon kan förstås utifrån det teoretiska 

ramverk som ges i Platons Apotek. Här är farmakon skillnadernas ursprung och 

mediumet i vilket identiteter kan bildas. Följaktligen kan inte farmakon förstås på det 

sätt som vi brukar förstå begrepp – vi kan inte tillskriva farmakon en identitet utan att 

förstöra farmakon.  

För att belysa var i argumentet farmakon som dess retoriska kraft ligger, konsulterades 

först Structure, Sign and Play… efter vilket farmakon tillskrevs en status som ett 

argument som tillåter oss att uppleva gränserna för vårt eget tänkande och avståndet 

mellan de nostalgiska och affirmativa perspektiven på play. Derridas användning av 

farmakon låter oss alltså ‘se’ något som ligger utanför tänkandets nedärvda system, 

som belyser både det nedärvda systemet samt något nytt som vrider sig ur dess grepp.  

Beskrivningen av farmakon som ett argument kan så klart kritiseras som en för kraftig 

reducering. Även om beskrivningen av farmakon som ett argument av den typ som 

föreslagits i den här uppsatsen skulle accepteras, så är det ett argument som kräver en 

kontextuell förståelse inom Derridas teorier. Det finns alltså ett krav på en viss mängd 

kunskap för att förstå, eller använda, argumentet farmakon – man kan säga att det är 

som argument betraktat riktat mot en väldigt specifik publik. Det gäller så klart för all 

kommunikation att den kräver en viss kunskap och att den har en retorisk effektivitet 

som är relativ till publiken, men så som farmakon har skisserats i den här uppsatsen så 

handlar det om ett argument som är väldigt starkt bundet till ett visst retoriskt och 
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historiskt scenario.  

Farmakon är också beroende, som nämnts tidigare, av en strävan efter kunskap för att 

producera en känslomässig effekt. Om denna känsla, vare sig det är förvirring eller 

entusiasm, aldrig upplevs, skulle inte då den retoriska effekten i farmakon upplösas? 

Här kommer det ej att erbjudas någon diskussion om vad som är tanke och vad som är 

känsla (om nu ens en sådan dualism antas), men det måste sägas att även att inte 

uppleva något vid begrundade av farmakon så klart också är en upplevelse – däremot 

uteblir kanske någon starkare retorisk effekt.  

Via en beskrivning av Derridas metod som en dubbel läsning har det också gjorts ett 

försök till att visa hur denna resulterar i en pedagogisk gest, som förtydligar farmakon 

som något som texten uttrycker mot sin författares vilja. Derridas insisterande på att 

hålla sin kritik inom texten han kritiserar förlänar argumentet farmakon en större 

objektivitet genom att risken för Derridas subjektiva inblandning minskar. Det här 

anser jag skulle öka farmakons retoriska effekt. Däremot menar jag inte att, även om 

Derrida i sin kritik förhåller sig inom en viss text, att hans påverkan reduceras till noll; 

det kan t.ex. inte påstås att farmakon hade framträtt för oss som den gör i Derridas 

verk om Derridas verk aldrig hade lästs. Men det är viktigt för argumentet farmakon 

att vi finner det i texten, vars intentioner den går emot, och Derridas dubbla läsning 

förtydligar detta. Vidare så kan retoriken i denna pedagogiska gest belysas, först via 

Critchleys bild av vår filosofiska tradition som en som vill ‘seize’ och ‘grasp’, samt 

via Murphys yrkande på att talaren måste anpassa sitt språk efter publikens logik. För 

att förtydliga: Derrida låter oss gripa efter farmakon, för det är så traditionen har lärt 

oss att inhämta kunskap, och alltså anpassar han sig efter vår logik. Från insidan av 

vår tanketradition, lär vi oss att det finns något utanför. 

Det har här också gjorts ett försök till att passa in farmakon i en mer klassisk retorisk 

terminologi, en artbestämning, om man så vill. Farmakon sades här passa under 

tropen paradox, men endast om man använde ordet i dess moderna och dess klassiska 

betydelse samtidigt. Beskrivningen av farmakon som en para-doxisk paradox kan 

absolut kritiseras som otillräckligt specifik; inte bara för att alla paradoxer på något 

plan måste strida mot doxan, utan också för att farmakon skulle vara ett uselt 

pedagogiskt exempel på en paradox i och med sin komplexitet. Vidare forskning hade 
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kunnat lägga ett större fokus på att placera farmakon under en mer passande retorisk 

benämning; man skulle kunna undersöka huruvida farmakon förhåller sig till t.ex. en 

aristotelisk syn på retoriken. Det måste så klart också sägas att svårigheten att passa in 

farmakon i kontexten av en mer klassisk retoriktradition är talande för dess position 

utanför doxan. Tanketraditionen som farmakon motsätter sig innefattar naturligtvis 

också den klassiska retoriken, och kanske skulle alltså en ny retorik som är mer 

affirmativ av play behövas för att beskriva den. Alternativt så kanske den inte ska 

beskrivas alls.        

Till sist: Derrida låter oss se, inifrån våran egen tanketradition, att vår tanketradition 

fungerar begränsande. Den minnesgoda läsaren kan säkert dra sig till minnes att den 

här uppsatsen började i en sorts nyfiken frustration över att Derrida använder sig av 

koncept som inte går att föreställa sig. Vi vet nu var frustrationen kom ifrån, men vart 

ledde den oss egentligen? Enligt Murphy kritiserar Derrida våra tanketraditioner “[...] 

so that impulse of language is free to follow its own self-appointed destiny.”52 Kanske 

är det då rimligt att känna sig lite vilsen.  
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