
 

 

 

 

 

Filosofen som arkitekt 

Subjektivitet och metaforik i Discours de la méthode  

 

 

Erik Lind 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats vårterminen 2014 

Institutionen för idé- och lärdomshistoria 

Uppsala universitet 

Handledare: Thomas Karlsohn 



Abstract 

Erik Lind: Filosofen som arkitekt: Subjektivitet och metaforik i Discours de la méthode. 

Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, vårterminen, 2014. 

 

In this paper, I have proposed a way of interpreting the philosophical subject of the 

Discours de la méthode that has remained relatively unexplored by contemporary 

commentators. By investigating the subjectivity that is expressed through Descartes’ use 

of architectural metaphors, I laid bare some of the difficulties inherent in its discursive 

structure, as well as suggesting that the cogito in fact repeats and inscribes itself into this 

structure. In this context, the metaphor of the road (or travel) takes a supplementary 

role in relation to the architectural metaphor, marking the very conditions of existence 

of the architectonic subject. The subject, in order that it may establish itself as ”pure” 

and ”independent” thought, is dependent on a certain ”forgetfullness”; that is, only by 

forgetting its constitutive dependence on the diversity and historicity that is signified by 

the metaphor of travel, can it establish itself as its own source. A history of philosophy 

which takes considerations of metaphors and other literary aspects as the center of its 

inquiry still needs to be written. This paper can be seen as an example of such an 

investigation. 
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Inledning 

 

Syfte  

Det råder stor enighet om att Descartes första publicerade verk, Discours de la méthode 

(1637), är epokavgörande som en av den moderna filosofins mest tongivande verk, och att det 

därigenom förtjänar sin privilegierade plats i filosofihistorien. Således är det föga 

överraskande att forskningsläget kring Descartes och Discours är oöverskådligt på ett sätt som 

gör det omöjligt att på ett konkret sätt göra sig en klar bild av den inverkan som verket kom 

att utöva över filosofins senare utveckling. Detta är heller inte uppsatsens syfte. Däremot 

hoppas jag i min uppsats att uppdaga aspekter av Descartes tänkande som kanske inte 

vanligtvis ses som centrala.  

     Jag undersöker i min uppsats det filosofiska subjekt som kommer till uttryck i Discours. 

Med subjekt avses här ”det som ger medvetandet dess enhet och som därför ligger till grund 

för all känsla, allt förnimmande, tänkande och viljan”.
1
 För Descartes skulle denna enhet ligga 

i det som för honom var omöjligt att betvivla; att han är ett tänkande ting och således 

existerar: ”Jag tänker, alltså är jag” (lat. Cogito, ergo sum). Med utgångspunkt i denna insikt 

skulle det således bli möjligt för Descartes att nå kunskap om alla ting, så länge han utgick 

från den säkra grund som var tankens, det vill säga en grund som endast kunde ligga i 

subjektet. 

     Det finns flera sätt att undersöka den typ av subjektivitet som kommer till uttryck i 

Discours. Ett sätt är att undersöka dess metafysiska grund; cogito, det vill säga ”tanken”, så 

som den uttrycks i bokens fjärde del. Utan tvekan har den största delen av 

Descartesforskningen fokuserat på just de metafysiska aspekterna av Descartes cogito. Ett 

annat sätt att undersöka denna subjektivitet är emellertid att fokusera på de mer litterära 

aspekterna av Discours. På många sätt är Discours ett unikt verk på grund av dess 

självbiografiska karaktär och frekventa användning av metaforer, något som jag menar 

förtjänar att uppmärksammas. Då metaforer och liknelser vanligtvis ses som ”retoriska” och 

”utsmyckande”, det vill säga som något som står utanför själva argumentet, vill jag i 

föreliggande uppsats försöka vända på detta förhållande. Jag menar att Descartes bruk av 

                                                           
1
 Poul Lübcke, red., ”Subjekt”, i Filosofilexikonet: Filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö (Stockholm: 

Forum, 1989) 
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metaforer är allt annat än retoriskt utsmyckande. I själva verket intar de en central roll i hans 

argumentation på ett sätt som har en djupgående strukturell inverkan på det subjekt som 

därigenom kommer till uttryck. Således är uppsatsen syfte att undersöka den typ av 

subjektivitet som kommer till uttryck genom Descartes användning av metaforer i Discours.  

     De vanligast förekommande typerna av metaforer är vad jag har valt att kalla väg- eller 

resandemetaforer och arkitektoniska metaforer. Även om det har skrivits mycket om 

Descartes bruk av vägmetaforer, har det emellertid skrivits förvånansvärt lite om 

arkitektoniska metaforer, åtminstone på ett systematiskt och fokuserat sätt, och ännu mindre 

om den subjektivitet som genom dessa metaforer kommer till uttryck. Föreliggande uppsats 

ämnar i så hög grad som det är möjligt att fylla igen denna lucka i Descartesforskningen. Att 

på ett systematiskt sätt undersöka den arkitektoniska metaforen i Discours innebär att kasta 

nytt ljus på det subjekt som uttrycks i cogito, något som kan tvinga oss att revidera våra 

tidigare uppfattningar om det. Att ställa subjektet i en litterär kontext innebär att 

omförhandlade dess ”position”, inte bara i en rumslig metafysisk bemärkelse, utan även i 

förhållande till textens övergripande struktur. Den tes som jag utgår från hävdar vidare att det 

finns en viss spänning i den subjektivitet som kommer till uttryck i Discours, närmare bestämt 

i det paradoxala förhållandet mellan transcendental och ahistorisk tanke, uttryckt i den 

arkitektoniska metaforen, och det världsliga, empiriska ”Jag” som tänker denna tanke, 

markerat i sin tur av den historicitet som kommer till uttryck genom vägmetaforen.  

     Den arkitektoniska metaforen skiljer sig på många sätt diametralt från väg- eller 

resandemetaforen. Detta blir tydligt genom att jämföra de två typerna av metaforer med 

varandra i de respektive kontexter som de artikuleras inom, något som jag hoppas visa i min 

undersökning. Även om den arkitektoniska metaforen är mitt huvudsakliga 

undersökningsobjekt, så menar jag att den bara kan förstås på ett tillräckligt uttömmande sätt 

om den jämförs med dess ”supplement”,
2
 vägmetaforen. En sådan jämförelse uppdagar vad 

jag har valt att kalla två ”aporier”, det vill säga två aspekter av den arkitektoniska metaforen 

som problematiserar den på ett sätt som kanske inte är uppenbart vid första anblick. Dessa 

                                                           
2
 Ordet ”supplement” avser här en djupare filosofisk innebörd i stil med Derridas ”supplementaritet”, snarare än 

den vardagliga betydelsen. Med ”supplement” avses här något som till synes är, eller framställs som, av 

sekundär betydelse (något som efterhand ”adderas” eller ”läggs till”), medan det i själva verket intar en central 

strukturerande roll. Supplementaritet är tänkt att visa på omöjligheten av en sluten eller totaliserande struktur 

(diskurs, system) eftersom kärnan i denna struktur, den som ger den dess mening, alltid är frånvarande. 

Supplementet betecknar denna frånvaro som något utomstående, något som inte går att inkludera i strukturen 

som en totalitet, och hindrar således strukturen från att slutas, från att kristalliseras i en definitiv mening. 

(Jacques Derrida, ”Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences”, i Writing and Difference 

(1967), eng. översättning (Chicago: The University of Chicago Press, 1978)). 
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aporier sammanbinder den arkitektoniska sfären med representationens problematik. Således 

hoppas jag även kunna visa på den arkitektoniska metaforens begränsningar.    

     Närmare bestämt är mitt syfte alltså att undersöka den arkitektoniska metaforens 

subjektivitet genom att också kontrastera den med vägmetaforen; dels för att den inte har 

uppmärksammats tillräckligt i Descartesforskningen, dels för att en undersökning av de 

litterära aspektera av Descartes cogito möjliggör att betraka det på nya sätt. Den huvudsakliga 

fråga som kommer att vara vägledande i min undersökning är: Vilken typ av subjektivitet 

kommer till uttryck genom arkitektoniska metaforer i Discours de la méthode? För att svara på 

denna fråga kommer jag att behöva titta närmare på hur subjektet utvecklas i Discours, hur 

det uttrycks i bokens olika deler. Går det att notera några skillnader eller likheter mellan de 

olika delarna? Vilken funktion fyller vägmetaforen i förhållande till den arkitektoniska 

metaforen? Säger förhållandet mellan dessa två typer av metaforer något om det 

arkitektoniska subjektet? 

 

Metod 

Min undersökning kommer att följa originaltexten kronologiskt, sida för sida på ett sätt som 

följer textens egen disposition. Då jag följer den retoriska ”koreografin” i texten, ”A > B > 

C”, blir det möjligt att förstå hur dess inre logik utvecklar sig. Det inbördes förhållandet 

mellan de olika kapitlen i Discours är inte på något vis slumpmässigt, utan spelar en viktig 

roll för att förmedla några av bokens centrala poänger. Att gå ifrån bokens disposition, till 

förmån, till exempel, för en rent tematisk disponerad undersökning, skulle för min del 

innebära svårigheter vad gäller det viktiga förhållandet mellan väg- eller resandemetaforer 

och arkitektoniska metaforer. Då Discours på många sätt är ett självbiografiskt verk så utgör 

kronologin en väsentlig del av dess innehåll.  

     Min undersökning kommer således att gå igenom de passager där olika typer av 

arkitektoniska metaforer förekommer, och i vissa fall även andra passager om de till exempel 

fyller en supplementär eller strukturerande roll i den undersökta texten. Det är centralt för min 

undersökning att betrakta Descartes bruk av metaforer i deras rätta kontexter, i synnerhet i de 

fall där frågan om subjektivitet lyfts fram. Således drar jag vissa kopplingar mellan Descartes 

arkitektoniska metaforer och cogito, även om de vid första anblick inte nödvändigtvis står i ett 

självklart förhållande till varandra. 
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    Som jag nämnde ovan har jag valt att dela in de metaforer som jag undersöker i två 

kategorier: arkitektoniska metaforer, respektive väg- eller resandemetaforer. Denna indelning 

är på intet sätt originell; i själva verket är det en indelning som de flesta Descartesforskare 

tycks vara överrens om, och som alltså även min egen undersökning följer. Den definition av 

”metafor” som jag utgår från är av pragmatiska skäl bred. Således har jag för enkelhetens 

skull valt att inkludera liknelser eller ”analoier” under kategorin ”metaforer”, även om denna 

procedur kan kritiseras för att bryta mot vissa klassifikatoriska regler. Jag väljer att inte gå in 

på någon diskussion om vad som förtjänar att kallas ”metafor” eller inte. I föreliggande 

undersökning vill jag endast använda mig av ett metaforbegrepp som främjar mina syften; 

som passar och går att använda givet mitt empiriska material. Det är ett pragmatiskt 

metaforbegrepp som inte tvingar in min undersökning på teoretiska diskussioner som endast 

skulle tjäna till att göra den mer omständig. 

     Således klassificerar jag metaforer som arkitektoniska som uttrycks i termer av: 

byggnader, hus, palats, arkitekter, murar, fundament, grunder, grundvalar, fast, solid, 

anläggande, byggande, rivande. 

     Jag klassificerar väg- eller resandemetaforer som: vägar, vägval, sökande, framsteg, 

resande, stöta på, upptäckande, finnande, ledande, följande, fortskridande, närmande, 

fullfölja, slutföra. 

     I de flesta fallen då dessa metaforer förekommer rör det sig om så kallade ”döda” 

metaforer, det vill säga metaforer som har förlorat sitt ursprungliga bildspråk genom upprepad 

användning och därigenom går att förstå utan deras tidigare konnotationer. Exempelvis är ”att 

finna säkra grunder för kunskapen” en sådan död metafor inom den arkitektoniska gruppen av 

metaforer. I de förekomster av den arkitektoniska metaforen som jag har valt att undersöka är 

bildspråket emellertid tillräckligt tydligt för att dra slutsatsen att det inte rör sig om döda 

metaforer, utan om liknelser vars mening inte på något vis är fixerad. 

 

Material 

Då undersökningen betraktar ett relativt begränsat fenomen; förekomsten av arkitektoniska 

metaforer i Discours de la méthode, samt den typ av subjektivitet som artikuleras därigenom 

är det empiriska materialet inte särskilt omfattande. Jag har valt att utgå från den svenska 

utgåvan av Descartes Discours, i svensk översättning Avhandling om metoden av Conrad 
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Marc-Wogau från 1998 i Descartes: Valda skrifter.
3
 Det är den senaste översättningen av 

Descartes på svenska och borde som översättning räcka väl för mina ändamål. Då min 

undersökning bygger på en kritisk läsning av metaforer kommer jag även att utgå från den 

franska standardutgåvan av texten, publicerad i Oeuvres de Descartes vol. 6 av Charles Adam 

och Paul Tannery, för att komplettera eventuella brister i översättningen.
4
 Originaltexten ger 

oss en förstahandsinblick i Descartes värld av metaforer på ett sätt som kan gå förlorat om vi 

endast skulle utgå från en översättning. 

 

Tidigare forskning 

Frågan om den cartesianska subjektiviteten har varit ämne för omfattande diskussion. Så 

mycket har forskats på detta ämne att ett försök att återge forskningsläget i föreliggande 

uppsats vore omöjligt. Det räcker således med att nämna några av de större namnen som 

under de senaste sextio åren har ägnat sig åt detta ämnde: Bland dessa kan Jean-Luc Marion 

nämnas som i Questions cartésiennes diskuterar en rad olika frågor som på olika sätt är 

knutna till cartesiansk subjektivitet;
5
 Hiram Caton som i The Origin of Subjectivity tolkar de 

metafysiska grunder varpå den cartesianska subjektiviteten baseras, som en förlängning av 

Descartes fysik;
6
 och de otaliga studier av Descartes som Ferdinand Alquié

7
 och Martial 

Gueroult
8
 genomförde under 1900-talet. 

     Däremot har det skrivits mindre om de mer litterära aspekterna av Descartes författarskap. 

Bland de författare som fokuserat på detta kan följande nämnas: Jean-Luc Nancy, som på ett 

tänkvärt sätt diskuterar Descartes beslut att presentera Discours som tableau, bild, eller fable, 

fabel, i förhållande till frågor om representation och imitation;
9
 Andrew Benjamin, som i 

likhet med Nancy diskuterar begreppen tableau och fable, kritiserar Descartes för att förlora 

det epistemologiska imperativet genom att skriva in sig i en allt för litterär diskurs, men går 

                                                           
3
 Conrad Marc-Wogau, Descartes: Valda skrifter (Stockholm: Natur och Kultur, 1998). 

4
 Charles Adam & Paul Tannery, red., Oeuvres de Descartes: VI (1902), (Paris: Libraire Philosophique J. Vrin, 

1996). Hädanefter hänvisad till som ”AT”. 
5
 Jean-Luc Marion, Cartesian Questions: Method and Metaphysics (1991), eng. övers. (Chicago: The University 

of Chicago Press, 1999). 
6
 Hiram Caton, The Origin of Subjectivity: An Essay on Descartes (New Haven: Yale University press, 1973). 

7
 Ferdinand Alquié, The Philosophy of Descartes (1955), eng. övers. (London: Taylor & Francis, 1987). 

8
 Martial Gueroult, Descartes’ Philosophy Interpreted According to the Order of Reasons (1953), eng. övers. 

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984).  
9
 Begreppet fable diskuteras i Jean-Luc Nancy, ”Mundus Est Fabula”,  MLN, Vol. 93 (1978), s. 635 - 653; 

begreppet tableau diskuteras i Nancy, ”Larvatus Pro Deo”, i Glyph 2: Johns Hopkins Textual Studies, red. 

Samuel Weber & Henry Sussman (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977). Se även Nancy, Ego Sum 

(Paris: Flammarion, 1979). 
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inte närmare in på vilket typ av subjektivitet som därigenom kommer till uttryck;
10

 samt Dalia 

Judovitz, som behandlar frågan om representation närmare i sin bok Subjectivity and 

Representation in Descartes där några sidor ägnas åt den arkitektoniska metaforen i 

Discours.
11

 Då Judovitz tolkar den arkitektoniska metaforen som en modell för ”the 

composition and organization of knowledge”, vill jag gå ytterligare ett steg i min 

undersökning, bortom de rent epistemologiska aspekterna av Descartes arkitektoniska 

metafor, och närmare undersöka den typ av subjektivitet som genom den kommer till uttryck; 

något som jag saknar i Judovitz analys.  

     Min undersökning kan ses som ett sätt att försöka sammanföra dessa två forskningsfält. 

Dels frågan om den cartesianska subjektiviteten, dels frågan om vilken roll de mer litterära 

aspekterna av Descartes spelar. Jag menar att just dessa litterära aspekter, i synnerhet 

arkitektoniska metaforer, spelar en viktig strukturerande roll vad gäller formuleringen av 

subjektet i Discours, på ett sätt som sträcker sig bortom rent epistemologiska 

hänsynstaganden. Nedan nämns några författare vars undersökningar av Descartes ligger 

närmast min egen. 

     Jeanette Bicknell har i en artikel kommenterat förhållandet mellan väg- eller 

resandemetaforer och arkitektoniska metaforer till det cartesianska subjektet.
12

 Vägmetaforer, 

menar Bicknell, har en inneboende social karaktär, i motsats till den autonoma subjektivitet 

som kommer till uttryck genom arkitektoniska metaforer i Discours. Till skillnad från 

Bicknell, som menar att det rör sig om en slags strukturell tvetydighet i Descartes bruk av 

metaforer, menar jag att deras funktion i förhållande till varandra är tydlig genom hela texten. 

Vägmetaforen, menar jag, fyller en slags supplementär funktion i förhållande till den 

arkitektoniska metaforen; inte, så som Bicknell framhåller, en strukturellt motsatt funktion. I 

en artikel av John D. Lyons blir denna supplementära funktion tydligare, inte minst i termer 

                                                           
10

 Andrew Benjamin, ”Descartes’ fable: The Discours de la Méthode”, i The Figural and the Literal: Problems 

of Language in the History of Science and Philosophy 1630 - 1800, red. Andrew E. Benjamin, Geoffrey N. 

Cantor & John R. R. Christie (Manchester: Manchester University Press, 1987). Se även Benjamins Derrida-

inspirerade analys av den arkitektoniska metaforen där han tolkar den som strukturerad i termer av 

förnuft/vansinne. Även denna analys är emellertid främst intresserad av metaforens epistemologiska aspekter, 

snarare än den typ av subjektivitet som den uttrycker (Benjamin, ”Derrida, Architecture and Philosophy” i 

Deconstruction: Omnibus Volume, red. Andreas C. Papadakis, Andrew Benjamin & Catherine Cooke (New 

York: Rizzoli International Publications, 1990)). 
11

 Dalia Judovitz, Subjectivity and Representation in Descartes: The Origins of Modernity (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1988).  
12

 Jeanette Bicknell, ”Descartes’s Rhetoric: Roads, Foundations, and Difficulties in the Method”, Philosophy & 

Rhetoric, vol. 36 (2003), s. 22 - 38. 
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av den subjektivitet som kommer till uttryck i Descartes metaforer.
13

 Lyons menar att det 

metafysiska subjektet i del fyra av Discours endast kan bli till på bekostnad av att det 

självbiografiska subjektet suddas ut. Det är en slutsats som tjänar som en viktig referenspunkt 

i min undersökning eftersom den framhäver några strukturella svårigheter i den cartesianska 

subjektiviteten som jag har fastställt, närmare bestämt att vägmetaforen som betecknar det 

självbiografiska subjektet fyller en supplementär funktion i förhållande till den arkitektoniska 

metaforen .  

     Slutligen vill jag även nämna Hassan Melehys bok Writing Cogito som diskuterar den 

cartesianska subjektiviteten utifrån samma typ av metaforer som jag har valt att undersöka.
14

 

Melehy ägnar flera stycken åt att diskutera den arkitektoniska metaforen, i synnerhet liknelsen 

med det ”tillfälliga boendet”. Våra tolkningar av liknelsens funktion i texten skiljer sig 

emellertid åt, såtillvida att Melehy vill tillskriva den en viss orienterande, vägledande 

funktion, som jag menar att den saknar. Jag menar att den arkitektoniska metaforen ger 

upphov till en arkitektonisk subjektivitet redan innan cogito formuleras. Cogito, menar jag, 

upprepar i sin struktur ett arkitektoniskt subjekt som redan har artikulerats. 

     Bland övriga undersökningar av Descartes metaforik som inte har en framträdande roll i 

min undersökning, men som likväl har varit av värde, kan nämnas: Claudia Brodsky Lacours 

bok Lines of Thought, där det arkitektoniska subjektet från Discours tolkas utifrån Descartes 

La Géométrie
15

, Timothy Reiss bok Mirages of the Selfe som har varit värdefull för att placera 

Discours i en vidare idéhistorisk kontext,
16

 samt Patrick Rileys bok Character and 

Conversion in Autobiography där han undersöker frågan om identitet och narrativ, hur 

omvandling etableras genom självbiografi. Descartes Discours är ett exempel på en sådan 

självbiografisk omvandling, menar Riley, där ”jaget” genomgår ett antal förändringar. Rileys 

undersökninge fokuserar emellertid främst på bokens första del, medan min fokuserar på del 

två till fyra.
17

 

  

                                                           
13

 John D. Lyons, ”Subjectivity and Imitation in the Discours de la méthode”, Neophilologicus, vol 66 (1982), s. 

508 - 524. 
14

 Hassan Melehy, Writing Cogito: Montaigne, Descartes, and the Institution of the Modern Subject (Albany: 

State University of New York Press, 1997). 
15

Claudia Brodsky Lacour, Lines of Though: Discours, Architectonics and the Origin of Modern Philosophy 

(Durham: Duke University Press, 1996) 
16

 Timothy Reiss, Mirages of the Selfe: Patterns of Personhood in Ancient and Early Modern Europe (Stanford: 

Stanford University Press, 2003) 
17

 Patrick Riley, Character and Conversion in Autobiography: Augustine, Montaigne, Descartes, Rousseau, and 

Sartre (Charlottesville: University of Virginia Press, 2004) 
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Disposition 

Min undersökning är alltså disponerad kronologiskt, det vill säga den följer den undersökta 

texten kapitel för kapitel. Under kapitlet ”Den arkitektoniska metaforen i Discours de la 

méthode” börjar jag med ett kort referat av del ett av Discours. Denna del sätter den 

dramaturgiska modellen för resten av boken på ett sätt som gör det nödvändigt för mig att ta 

tillvara på i min undersökning. Vad som sedan följer är en systematisk genomgång av 

Descartes använding av arkitektoniska metaforer i Discours. Det är främst tre fall av dessa 

metaforer som jag undersöker, och som behandlas under rubrikerna ”Den ensamme 

arkitekten”, ”Den väproportionerade staden” och ”Det tillfälliga boendet”. Sammantaget kan 

man säga att jag i detta kapitel undersöker hur och i vilken kontext de olika typerna av 

arkitektoniska metaforer formuleras, hur subjektet subjektet som kommer till uttryck genom 

dessa metaforer skiljer sig från det i del ett, samt hur de förbereder subjektet för 

formuleringen av cogito, bokens metafysiska höjdpunkt. 

   Under kapitlet ”Descartes cogito och arkitektonisk form” tittar jag närmare på Descartes 

cogito, det vill säga bestämmandet av subjektet som ”tänkande ting”, och argumenterar för 

att, och varför, vi bör betrakta ”det tänkande subjektet” som ett ”arkitektoniskt subjekt”. Jag 

visar hur några inneboende strukturella svårigheter i cogito upprepar samma typ av 

svårigheter som redan förekommer i Descartes arkitektoniska metaforer. Dessa tar jag itu med 

i tur och ordning under rubrikerna ”Den första aporin”, ”Den andra aporin” samt ”Arkitektens 

glömska”. Den arkitektoniska metaforens förhållande till vägmetaforen visar på ett 

grundläggande fenomen i den cartesianska subjektiviteten, vad jag kallar en viss ”glömska”. 

Endast på grundval av denna glömska, menar jag, kan det arkitektoniska subjektet artikuleras 

som självständigt och oberoende. 

Jag avslutar till sist min undersökning med en epilog där jag reflekterar över de vidare 

idéhistoriska innebörderna av mina resultat. Jag kommer i denna del att diskutera varför min 

undersökning är av idéhistorisk och filosofihistorisk relevans, även om den behandlar ett 

väldigt avgränsat ämne. Således hamnar min kontextualisering i slutet av undersökningen. 

Den kan bara hamna i slutet, det vill säga först efter att jag har sammanställt mina resultat, 

eftersom jag behöver kunna hänvisa till mina resultat för att ställa undersäkningen i en vidare 

kontext. Således har jag valt att inte ha någon bakgrundsdel i undersökningen, eller rättare 

sagt att ”flytta fram” bakgrundsdelen till efter själva undersökningen.  
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Den arkitektoniska metaforen i Discours de la méthode 

 

Descartes resa 

Det finns mycket att kommentera i den första delen av Discours, och utan tvekan är det den 

första delen som har väckt mest uppmärksamhet bland de kommentatorer som likt mig 

intresserar sig för de mer literära aspekterna av boken. Min genomgång av den första delen är 

emellertid begränsad till att visa på vilket sätt den första delen skiljer sig från del två, tre och 

fyra, dels vad gäller innehållet, men också vad gäller dess funktion i textens övergripande 

struktur.  

     Om bokens syfte skriver Descartes följande: ”Men det skall glädja mig att i denna 

avhandling visa vilka vägar jag har följt och skildra mitt liv som på en tavla för att envar skall 

kunna döma om det”.
18

 Dessa ”vägar” som Descartes visar läsaren ”som i en tavla” är 

berättelsen om hans liv:  

 

Men när jag framlägger denna skrift blott som en berättelse eller [...] som en dikt, i vilken man 

bland några exempel som man kan följa kanske också skall finna flera andra som man gör rätt i att 

inte följa, så hoppas jag [...] att alla skall vara mig tacksamma för min uppriktighet.
19

  

 

Vad som följer i del ett av Discours är en kortfattad berättelse av Descartes ungdomsår. ”Jag 

har alltifrån min barndom uppfostrats med studier” inleder Descartes, och förklarar att man 

hade lovat honom att han därigenom skulle förvärva sig en ”klar och säker kunskap om allt 

som är nyttigt i livet”. Besvikelsen var emellertid stor då han fick erfara att så inte var fallet. 

Ju mer han läste, desto mer blev han övertygad om sin egen okunnighet, en slags sokratisk 

insikt som växte sig starkare med åren tills han slutligen drog slutsatsen att ”det inte fanns 

någon lära i världen som var sådan som man tidigare låtit mig hoppas”.
20

 Descartes framhåller 

visserligen att läsningen kan ha vissa positiva sidor, som främja tolerans och motverka 

                                                           
18

 Valda skrifter, s. 29.  
19

 Ibid. 
20

 Ibid., s. 29f. 
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dogmatism,
21

 men allt för mycket läsning leder å andra sidan till att man blir en ”främling i 

sitt eget land”,
22

 ett öde som verkar ha drabbat den unge Descartes. Denna känsla av 

alienation och hopplöshet inför möjligheten till säker kunskap föranleder Descartes att överge 

sina studier för att istället ge sig ut på en resa: ”Jag beslöt att inte längre söka något annat 

vetande än det jag kunde finna inom mig själv eller också i världens stora bok, och använde 

återstoden av min ungdom till resor, till att besöka hov och arméer, till att umgås med folk av 

skilda lynnen och villkor [...]” och så vidare.
23

 

     Descartes strävar under denna tid efter att utsätta sig för världens skillnad, den alteritet 

som ”folk av skilda lynnen och villkor” presenterar för honom, för att se hur djupt illusionen 

av kunskap i själva verket når. Den mångfald som ”världens stora bok” uppvisar, reflekterar 

dock endast den mångfald som stod att finna i skolornas böcker.
24

 Det subjekt som kommer 

till uttryck i del ett är således hemlöst, åtminstone i epistemologisk bemärkelse; bundet till 

vägen utan något mål i sikte, och utan något hem att återvända till. Det är denna hopplösa 

känsla av alienation som föranleder den unge Descartes att dra sig tillbaka i del två av 

Discours för att ”forska också i mig själv och att använda min andes alla krafter på valet av de 

vägar som jag borde följa”.
25

 Vad som följer i del två är inte bara Descartes reflektion över 

”mångfalden av åsikter”, utan även över förhoppningen av ett sätt att orientera sig bland 

denna mångfald. Subjektet, så som det uttrycks genom de arkitektoniska metaforerna i del två, 

kan bara övervinna mångfaldens alienerande effekt genom att ”välja rätt vägar”. Endast då 

kan det hitta hem. 

 

Den ensamme arkitekten  

Låt oss nu närmare undersöka den typ av subjektivitet som kommer till uttryck i Descartes 

bruk av arkitektoniska metaforer. Som vi kommer att se nedan är ett av de första problemen 

som väcks frågan om individens möjlighet till autonomi i en värld genomsyrad av vikten av 

tradition, inte minst i skolorna där skolastiken fortfarande är dominerande. Descartes inleder 

del två av Discours med att erinra sig en temporär vistelse i en uppvärmd stuga i Tyskland: 

                                                           
21

 Ibid., s. 30f. 
22

 Ibid., s. 31. 
23

 Ibid., s. 32f. 
24

 Ibid., s. 33: ”Så länge jag blott betraktade andra människors seder, fann jag förvisso ingenting i dem som 

kunde skänka mig säkerhet, och jag fann nästan lika stora olikheter mellan dem som jag tidigare funnit mellan 

filosofernas åsikter.” 
25

 Ibid. 
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”[Jag blev] genom vinterns ankomst kvarhållen i ett kvarter [...] där jag hade god tid att ägna 

mig åt mina tankar”.
26

 Resan från del ett avbryts till förmån för eftertanke i den isolerade 

stugan i början av del två. Det som nu följer är den första systematiska formuleringen av den 

arkitektoniska metaforen i Discours: 

 

En av de första [tankar] som jag kom att tänka på var den att det ofta finns mindre fullkomlighet i 

verk, som är sammansata av flera delar och tillverkade av olika mästare, än i sådana som utarbetats 

av en enda. Så ser man att byggnader som en enda arkitekt har planlagt och fullbordat vanligen är 

vackrare och bättre inrättade än sådana, vilka många försökt att bättra på genom att använda gamla 

murar som blivit uppförda för andra ändamål
27

 

 

Denna metafor är bland det första som Descartes kommer att tänka på i sin isolerade tillvaro. 

Descartes ensamhet möter här arkitektens singularitet; den självständiga punkt utifrån vilken 

byggnaden tar skepnad. Endast med utgångspunkt i denna självständiga arkitekt kan 

byggnader uppnå perfektion. En byggnad som blir till som ett resultat av flera viljor 

diskvalificeras i egenskap av sin mångfald som imperfekt. Det tycks som om det är sig själv 

som Descartes beskriver i arkitektens skepnad, vars verk innehåller så mycket mer perfektion 

än de som är sammansatta. 

     Den ensamma arkitektens verk ställs alltså här emot de byggnader som är sammansatta 

resultat av flera arkitekters arbete. Den ensamme arkitekten kan i och genom sin ensamhet 

utöva total kontroll över sitt material, styra det i den riktning som önskas. Att behöva förlita 

sig på andras arbete är att avsäga sig en del av denna kontroll genom att lägga den i andras 

händer. Det är denna ”utelämnadhet” som Descartes vänder sig emot, och som får symbolisk 

form i den ”gamla muren”. Denna mur är som ett monument över den andres vilja, det 

orubbliga stycke som markerar den andres närvaro och som tvingar sig på arkitekten. 

Övergången i exemplet ovan mellan ”mångfalden” och ”den gamla muren” är emellertid inte 

bara av symboliskt värde; den rumsliga dimensionen i exemplet öppnar här även upp en 

tidslig: De gamla murarna blir märkbara som gamla i den mångfald som de visar inom sig. 

Tidslighetens fenomen visar sig i arbetets imperfektion, i det faktum att olika murar har 

byggts vid olika tillfällen, det vill säga vid olika tidpunkter och således omöjligen kan 

                                                           
26

 Ibid.,  s. 34. 
27

 Ibid. 
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komplettera varandra på ett effektivt sätt. Varje mur reflekterar nämligen i sin tur tanken om 

en helhet, ett ändåmål som den ursprungligen byggdes för, men aldrig fick bli en del av. Då 

ändamålet, den tänka helheten, nu är borta för alltid står den gamla muren kvar som en tom 

funktion; dess ursprunliga mening är för evigt förlorad och kvar står muren i formen av en 

gåta som inte kan lösas, och som därigenom står bortom den självständige arkitektens vilja, 

omöjlig att passa in i en rationell helhet.  

     De gamla murarnas imperfektion, och allt vari denna imperfektion ligger, motsvarar de 

upptäckter den unge Descartes gjorde i del ett av Discours; det vill säga att det inte finns 

någon säkerhet i de gamla filosofernas resonemang, samt att den mångfald av olika åsikter 

som den lärda världen uppvisar utgör bevis nog för att ingen ännu har nått ”sanningen”. De 

”gamla” filosoferna finner här sin motsvarighet i de ”gamla” murarna. Den skolastiska 

traditionen, som värdesätter och vördar traditionen som sådan, som auktoritet, har byggt på de 

gamla murarna som Aristoteles lämnade efter sig, sten för sten, utan att vara medveten om att 

den ursprungliga meningen har gått förlorad. Det skolastiska hyllandet av traditionen gömmer 

delvis de gamla murarnas inbördes disharmoni, men den är fortfarande där och undergräver 

varje försök till epistemisk säkerhet, varje försök till en enhetlig epistemologi. Den unge 

Descartes ser denna disharmoni, och ur detta föds drömmen om slutgiltigt säker kunskap, 

drömmen om det på säkra grunder färdigställda huset.  

     Den ensamme arkitektens vilja rår bara över nuet; det som ska byggas från grunden upp 

nu. Detta fordrar en grund som är ren och fri från andras påverkan. Den ensamme arkitektens 

projekt, singularitetens arkitektonik, står således bortom traditionen, bortom tiden och 

historien. Tiden, som vi såg ovan, blir i den arkitektoniska metaforens sfär först tillgänglig 

som fenomen i verkets imperfektion, i tecknet på förfall, brist och förlorad helhet. Ett bygge 

som inkorporerar ”gamla murar”, andras viljor, vilket vi såg innebär att kunskapsmässigt 

förlita sig på traditionen, kan bara bli fult och imperfekt till sin natur. Helheten och verkets 

enhetlighet skymmer emellertid tiden, ställer verket bortom tiden då alla tecken på tid suddas 

ut i det fullständiga husets skepnad. Vilka konsekvenser får denna metaforiska utläggning i 

termer av subjektivitet? Kanske skulle ett första utkast till det arkitektoniska subjektet kunna 

formuleras redan nu, om än i negativa termer: Den subjektivitet som vi ser komma till uttryck 

i exemplet ovan är markerad av en viss ahistoricitet då traditionen, ”de gamla murarna”, nu 

har eliminerats helt ur ekvationen som ett tecken på osäkerhet och instabilitet. Subjektet har 

intagit en särställning som placerar det utanför tiden i ett rum som markeras av utsträckning i 

dess renaste form. Detta är inget reellt rum, det existerar inte i världen såtillvida som världen 



13 
 

är historisk, föränderlig, i tiden. Men otvivelaktigen existerar det: Var? I föreställningen, i 

skapandets ögonblick, markerat av den enskilde arkitektens självständiga vilja. 

    Vilken funktion fyller denna plötsliga exkurs i termer av arkitektoniska metaforer?  Är den 

arkitektoniska metaforen blott en symbolisk representation av det självbiografiska subjektet 

René Descartes? Är allt den gör att representera i bilder den subjektiva omvandling som 

Descartes genomgick den där vintern i Tyskland år 1619? Metaforens funktion skulle i sådana 

fall endast vara ornamental, rent retorisk, ”utsmyckande”. ”Vem” är då detta subjekt? Jag har 

ovan antytt att vi måste undersöka ”arkitekten” närmare för att ta reda på detta. Eller är frågan 

felställd? Har subjektet identifierats med arkitekten allt för lättvindigt? Bör vi snarare fråga 

oss ”vad” detta subjekt är? Kanske bör vi inte undersöka arkitekten utan ”huset”, 

”byggnaden” för att göra oss en klar bild av den cartesianska subjektiviteten. Förhoppningsvis 

blir frågan tydligare om vi betraktar ytterligare några exempel på den arkitektoniska 

metaforen. 

 

Den välproportionerade staden  

     Ovan noterades några indikationer på hur det arkitektoniska subjektet etablerades och 

strukturerades i termer av mångfald och och enhetlighet. Att som arkitekt förlita sig på andras 

arbete innebär att frånsäga sig en del av sin skapande frihet, vilket omöjliggör all form av 

enhetlighet och perfektion i verket. I termer av subjekt qua ”bärare av kunskap” innebär detta 

att låta en del av det som kallas kunskap vila på andras auktoritet, att låta traditionen stå för 

kunskap som sådan. Det är denna traditionens hegemoni som Descartes opponerar sig mot, 

och som det arkitektoniska subjektet måste övervinna. Innan vi närmare går in på hur detta 

sker, bör vi emellertid undersöka ytterligare ett exempel på den arkitektoniska metaforen i 

Discourse, där även förnuftet och slumpen får diskursiv form. Detta andra exempel följer 

direkt efter det första på samma sida, och vidareutvecklar liknelsen på en bredare nivå: 

 

Så är dessa gamla städer som från början blott var små köpingar men under tidernas lopp blivit 

stora städer i regel oerhört illa anlagda i jämförelse med de regelbundna bebyggelser som en 

ingenjör i fantasien gör utkast till på ett fritt område; ehuru man i deras byggnader, om man 

betraktar dem var för sig, ofta finner minst lika mycket konst som i de andra, så är man vid 

anblicken av hur de är anlagda – här en stor, där en liten byggnad – och hur de gör gatorna krokiga 
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och ojämna benägen att påstå, att det snarare är slumpen än förnuftiga människors vilja som ordnat 

dem på detta sätt.
28

 

 

     Varför fortsätter Descartes liknelsen på en bredare nivå? Varför behövs exemplet med 

”staden” för att komplettera exemplet med ”huset”? Kanske för att staden är lättare att ge 

enhetlig och geometrisk form i föreställningen, men desto svårare i verkligheten. Traditionen 

blir tydligare i stadens form som ett aggregat av mångfalden av enskilda viljor, utspridda över 

tiden. Behovet av en ensam ordnande och styrande vilja blir i den slumpmässigt framväxta 

stadens form desto mer påträngande.  

     Det finns flera städer från Descartes samtid som motsvarar ”de regelbundna bebyggelser 

som en ingenjör i fantasien gör utkast till på ett fritt område”, och som han med största 

säkerhet kom i kontakt med under sina resor
29

 eller under sina studier
30

. Dessa ”planerade 

städer” började först under Renässansen bli vanligt förekommande i Västeuropa och byggdes 

i regel enligt en noga framtagen ritning på ett ”fritt område”, så som i Descartes exempel. 

Vanligtvis var de anlagda enligt ett rätvinkligt mönster i perfekt symmetri och geometrisk 

balans, komplett med raka gator som ofta strålade ut från ett torg eller en marknadsplats i 

mitten av staden. Denna centrala punkt i staden erbjöd i sin tur ett optiskt perspektiv som 

nyttjade de utstrålande gatorna som ledningar för betraktande. Tanken var att det skulle gå att 

överblicka hela staden från en enda punkt. 

     Dessa städer borde ha utgjort en stark kontrast mot den medeltida stadens krokiga gator 

och ojämna torg där en främling oundvikligen skulle ha gått vilse. Det ligger nära tillhands att 

erinra sig exempelvis Paris medeltida stadsbild, en stad som möjligtvis kan ha tjänat som 

inspiration till passagen ovan eftersom Descartes besökte staden vid ett flertal tillfällen.
31

 De 

krokiga och ojämna gatorna som han talar om finner här sin motsvarighet i Paris trånga 

gränder, i synnerhet i stadens äldre och mer centrala delar. Den medeltida staden, utlämnad 

som den är till slumpens oförnuft väcker bara en känsla av alienation hos den unge Descartes 

som vilsen irrar runt på dess trånga, krokiga gator. Detta vilsna kringflackande i stadens 

labyrint motsvarar den resa som Descartes företar sig i del ett av boken. Descartes resa i 

                                                           
28

 Vilda skrifter, s. 34. 
29

 Abraham Akkerman argumenterar övertygande för att Descartes under sin resa genom Frankrike och Tyskland 

med allra största sannolikhet kom i kontakt med åtminstone två av dessa städer; Vitry-le-Franςois (byggd 1545) 

och Freudenstadt (byggd 1599). Abraham Akkerman, ”Urban planning in the founding of Cartesian thought”, 

Philosophy & Geography, vol 4 (2001), s. 141 - 167. Citerat från s. 146. 
30

 Akkerman, s. 149, 152 
31

 Akkerman, s. 152. 
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världen skrivs alltså i del två, i passagen ovan, in i den medeltida stadens arkitektoniska 

metaforik. Resandet genom världen, erfarenheten av mångfalden av åsikter och 

försanthållanden, avslöjar världen som struktur, som konstruktion, men som en osäker och 

skakig sådan. 

     Den medeltida staden kan inte utgöra någon förlaga för hur subjektet bör uppnå epistemisk 

säkerhet. Dess krokiga gator och oregelbundna torg står snarare för den inbördes disharmoni, 

den utelämnadhet åt tiden och andras viljor som är traditionens villkor. Men är det i sådana 

fall möjligt att ordna ens tankar enligt den nyanlagda stadens rationella, geometriska 

planlösning? Detta är åtminstone vad Descartes tycks antyda i passagen ovan. Subjektets 

åsikter skulle således ordnas enligt den rationella stadens symmetri och omedelbara 

överblickbarhet. Den säkra grunden varpå de vilar skulle i sin självklarhet motsvara den 

visuella närhet och regelbundenhet som stadens centrala torg möjliggör då den sammanbinder 

stadens utstrålande gator. Denna typ av stad är något som Descartes redan har en positiv 

erfarenhet av genom sina resor. Den uppgift som han  företar sig är att ordna sina egna tankar 

enligt stadens mönster, att konstruera sig själv som subjekt på samma sätt som den rationella 

staden konstrueras.  

     Oppositionen mellan den medeltida staden och den nyanlagda staden ”som en ingenjör i 

fantasien gör utkast till på ett fritt område” förstärks av oppositionen mellan slump och 

förnuft. Om det står att finna någon skönhet i den medeltida staden så är det endast ett resulat 

av slumpen. Skönheten i den nyanlagda staden - byggd ur ”fantasien”, den enskilda 

ingenjörens (arkitektens) fantasi - ligger emellertid i att den är resultatet av förnuftets 

tillämpning. Arkitektens ”utkast i fantasien” på det ”fria området” motsvarar denna förnuftets 

tillämpning på ett sätt som placerar den utanför tiden och mångfalden. Detta, som jag visade 

ovan, eftersom tidens fenomen först blir tillgängligt i verkets imperfektion, i de ”gamla 

murarna”, eller i det här fallet i den ”gamla staden”, där åldern, tiden, visar sig genom 

mångfalden. Arkitektens fantasi är inte bunden av den mångfald som världen uppvisar, den 

har tillgång till ett ”fritt område” som världen inte kan tillhandahålla, men som likväl är 

möjligt att skapa i fantasins ”inre” värld. Denna inre värld är totalt inom arkitektens kontroll 

och vilja och följaktligen är det där som den förnuftiga staden kommer att anläggas. Denna 

”inre” stad är atemporal och singulär, resultatet av den enskilda viljans tillämpade förnuft, till 

skillnad från den ”yttre, gamla staden”, som är det sammansatta resultatet av flera viljors 

slumpmässiga samverkan. 
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Den arkitektoniska metaforens möjligheter  

Den arkitektoniska metaforen tjänar inte bara till att representera det hemlösa subjektet från 

del ett. Visserligen ger den denna hemlöshet ytterligare dimensioner; den klargör att 

hemlösheten är grundad i osäkerheten. Traditionen och mångfalden är båda genomsyrade av 

denna osäkerhet som får diskursiv form i de ”gamla murarna”, tecken på en mångfald av 

viljor, och de ”krokiga och ojämna gatorna”, tecken på avsaknaden av förnuft. 

    Det står klart sedan tidigare att Descartes inte kan omvärdera sina åsikter baserat på andras 

arbete. De måste utgå från en grund, en säker grund, som bara kan etableras i avsägandet av 

alla tidigare hållna åsikter. Således skriver Descartes på nästa sida: 

 

[Jag blev] övertygad om att jag i fråga om alla de åsikter som jag dittills skänkt min tilltro inte 

kunde göra bättre än att en gång för alla förkasta dem för att sedan ersätta dem med andra som är 

bättre, eller också med samma, sedan jag anpassat dem efter förnuftets krav. Och jag trodde fullt 

och fast att jag på detta sätt skulle lyckas inrätta mitt liv mycket bättre än om jag endast byggde på 

gamla grundvalar och stödde mig enbart på principer, om vilka jag låtit mig övertyga i min 

ungdom utan att någonsin ha prövat deras sanning.
32

 

 

Descartes bekräftar nu, bara en sida efter de inledande arkitektoniska betraktelserna, vad 

läsaren tidigare bara kunde ana: Han avser att ”rena”  sig från alla tidigare åsikter för att sedan 

ersätta dem med ”bättre” sådana, efter att de har jämförts med en viss förnuftstandard 

(”förnuftets krav”). Alla åsikter måste inte vara oförnuftiga, vissa kan vara värda att bevara. 

Men Descartes uttalar sig inte om vilka åsikter som lever upp till denna niveau, utan påpekar 

bara möjligheten att de kan göra detta.  

     Beslutet att avsäga sig alla tidigare hållna åsikter sker först efter, eller snarare i samband 

med, att den arkitektoniska metaforen på ett systematiskt sätt artikulerats i del två av 

Discours. Varför tar Descartes detta beslut nu? Varför inte tidigare, som en naturlig 

konsekvens av den negativa resa som han genomgår i del ett, den resa som totalt nivellerar allt 

som tidigare kallades ”kunskap”? Det är först efter att resan tar ett de facto stopp i 

verkligheten, när Descartes låser in sig i en stuga i Tyskland år 1619, som han når detta 
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 Valda skrifter, s. 36 
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beslut, men endast efter, för att inte säga omdedelbart efter, att han har haft sina 

arkitektoniska meditationer. Beslutet verkar således vara intimt knutet till den arkitektoniska 

sfären. På vilket sätt? Jag skall försöka klargöra detta nedan. 

     Den arkitektoniska metaforen i föregående paragrafer, exemplifierad i ”hus” och ”städer”, 

”gamla murar”, ”fundament”, och så vidare, utgör en tillfällig exkurs ur det självbiografiska 

subjektets resa i världen, den resa som vi får följa i del ett av Discours där den unge filosofens 

misstro mot det skrivna ordet väcktes, där personen René Descartes står i centrum.  Vi 

befinner oss nu i del två helt och hållet i Descartes inre där en helt ny värld börjar ta form, en 

värld där den självbiografiska Descartes träder tillbaka till förmån för en helt opersonlig 

karaktär, den som kommer till uttryck i mästerarkitektens skepnad. Denna ”inre” värld är i 

själva verket en representation av den självbiografiska resa som Descartes talade om i del ett, 

fast på ett ytterst abstrakt och opersonligt plan. Uppväxten och utbildningen vid La Flèche, 

misstron mot det skrivna ordet som detta väckte, misstron mot kunskap, auktoritet och 

tradition som fick Descartes att ge sig av på sin resa; allt detta återberättas, representeras, i 

Descartes arkitektoniska metafor, men i totalt abstrakta termer som saknar reellt innehåll. 

Descartes subjektiva resa representeras i den arkitektoniska metaforen, i den värld som den 

öppnar; men endast som en potentiell värld, existerande endast i tankens utsträcka rum, i 

fantasin.
33

 Den skolastiska traditionens auktoritet representeras här av stadens slumpmässiga 

framväxt; lika mycket som de båda är fast rotade i det förfluta, lika mycket styrs de av 

slumpen, oförnuftet.  

     Men den arkitektoniska metaforen representerar inte bara den historiska resans subjekt; 

det som i sökandet efter säker kunskap har förvandlats till en passiv observatör. Medan 

byggnader som är sammansatta av historiskt differentierade delar (murar) är imperfekta, är å 

andra sidan byggnader som planerats av en ensam arkitekt perfekta. Städer som har växt fram 

gradvis och enligt slumpen är oproportionerliga i motsats till de propportionerliga städer som 

har byggts ”i fantasien”, a sa fantaisie, på ett fritt område. Den arkitektoniska metaforen 

representerar inte bara vägens eller resans negativa erfarenhet. Denna negativitet ger nämligen 

i sin tur upphov till ett mål; den perfekta staden eller det perfekta huset får en viss typ av 

positiv existens som något möjligt att uppnå, något som väntar vid resans slut. 

                                                           
33

 Denna potentiella värld existerar i de tankar som Descartes har, inlåst i den uppvärmda stugan i Tyskland. Som 

vi kommer att se är det först i slutet av del tre av Discours som narrativet i boken återvänder ur denna tillfälliga 

exkurs: Först då lämnar den självbiografiska, historiska Descartes stugans värme för att återigen ge sig ut i 

världen. 
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     Av allt ovan följer att om läsaren inte blir chockerad av Descartes beslut att göra sig fri 

från alla tidigare hållna åsikter, så beror det på att samma beslut redan har tagits och påbörjats 

tidigare, men i den arkitektoniska föreställningens värld och i form av en till synes oskyldig 

observation: ”Så ser man att byggnader som en enda arkitekt har planlagt och fullbordat 

vanligen är vackrare och bättre inrättade [...]”. Den positiva arkitektoniska värld som den 

perfekta staden exemplifierar visar på möjligheten av att lägga alla sina tidigare åsikter bakom 

sig, ger beslutet att göra detta kraft, även om detta faktiska skeende ännu inte har ägt rum. För 

nuvarande är det heller inte viktigt om det har ägt rum eller inte; det väsentliga är hur 

subjektet som genom den arkitektoniska metaforen kommer till uttryck påverkas.  

     Som jag kommer att visa nedan så blir subjektet genom den arkitektoniska metaforen 

möjligt att artikulera i helt andra former än det självbiografiska subjekt som kommer till 

uttryck i del ett av Discours. Det subjekt som kommer till uttryck i formen av en 

mästerarkitekt är som vi har sett ovan väsentligen annorlunda än det som lämnade sina studier 

vid La Flèche för att ge sig av på en resa. Ett självbiografiskt (historiskt), empiriskt subjekt 

går nu att särskilja från och motsätta det nya subjekt som kommer till uttryck i den 

arkitektoniska metaforen, mästerarkitekten; vad vi här skulle kunna kalla ett transcendentalt 

eller metafysiskt subjekt. Låt mig utveckla denna tanke: 

     Del två av Discours markerar subjektets fullständiga separation från världen; det ögonblick 

då subjektet lämnar världens ”utom” för att dra sig tillbaka till den mentala världens ”inom”. 

Den uppvärmda stugan i Tyskland, på franska kallad poële, bär i den metaforiska kontexten 

på en viss symbolisk mening som inte bör underskattas. Descartes har sina arkitektoniska 

meditationer först då den faktiska resan har nått ett tillfälligt slut; vägmetaforen som övergår i 

den arkitektoniska metaforen upprepar Descartes faktiska beslut att avbryta sina resor för att i 

stugans isolerade tillvaro ”konversera med sig själv”.
34

 Stugan blir inom denna kontext 

symbolen för separation. Timothy Reiss har kommenterat stugans symboliska innebörd 

ytterligare, och menar att denna innebörd torde ha varit känd bland Descartes läsare: ”[T]he 

                                                           
34

Taget från den tidigare citerade inledande delen av del två: ”[Jag blev] genom vinterns ankomst kvarhållen i ett 

kvarter [...] där jag hade god tid att ägna mig åt mina tankar”, Valda skrifter, s. 34. Här går något av 

andemeningen i Descartes original förlorat i Marc-Wogaus översättning. Det franska originalet lyder: ”je 

demeurois tout le jour enfermé seul dans un pöele, ou j’avois tout loisir de m’entretenir de mes pensées”, AT, s. 

11. Descartes ”ägnar sig” inte bara åt sina tankar, han konverserar, entretenir, med sig själv, med sina egna 

tankar. Jfr. med Descartes påstående från del ett: ”att läsningen av alla goda böcker är som ett samtal med de 

bästa männen från förgångna sekler vilka författat dem (min kursivering)”, Valdra skrifter, s. 30. 

Konversationen, samtalet, med förgångna seklers lärda män överges till förmån för en konversation med de egna 

tankarna. Brytpunkten sker just i den poële som markerar övergången mellan den yttre och den inre världen, 

mellan traditionens auktoritet (”de bästa männen från förgånga sekler”) och självets närhet. 
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poële metaphor was familiar to his [Descartes] readers as marking a break with the past and 

an assertion of revolt and renewal”.
35

 Den symboliska funktion som stugan bär enligt Reiss, 

stärker de resonemang som har förts ovan vad gäller den arkitektoniska metaforens 

symboliska funktion i texten, nämligen; 1) Den arkitektoniska metaforen avslöjar traditionens 

otillräcklighet vad gäller möjligheten till säker kunskap;  men även; 2) att den samtidigt i detta 

avslöjande ändå pekar framåt mot den epistemologiska säkerhet som den ensamme 

arkitektens verk öppnar upp. Den arkitektoniska metaforens mening bör således, menar jag, 

ses i ljuset av stugans symboliska innebörd; den måste ses som determinerad av det brott med 

det förflutna och traditionen som poële utgör, men även som den möjlighet till förnyelse som 

detta brott möjliggör. Subjektet, så som det kommer till uttryck i del två av Discours, 

struktureras alltså av detta ”brott”; dels genom brytandet med traditionen, det förflutna; dels 

genom den möjlighet som därigenom öppnas upp, möjligheten till på säkra grunder etablerad 

kunskap. 

     Det empiriska (historiska, självbiografiska) subjektet från del ett, det som främst omtalades 

i termer av vägar och resande, har efter de arkitektoniska betraktelserna i del två fått träda 

tillbaka för det transcendentala (abstrakta, metafysiska) subjekt som kommer till uttryck i 

bilden av huset eller staden. Det är ett subjekt som kanske bäst kan beskrivas som ”splittrat”; 

delat mellan det personliga subjekt som kommer till uttryck genom väg- eller 

resandemetaforen, främst i del ett, och det högst opersonliga subjekt som kommer till uttryck i 

den arkitektoniska metaforen i del två. Hur ska vi tolka denna splittring? En kommentator 

som har försökt sig på att ge en enhetlig förklaring av förhållandet mellan vägmetaforen och 

den arkitektoniska metaforen till subjektet är Jeanette Bicknell. Bicknell tolkar dessa två 

kategorier av metaforer som tecken på en ”fundamental” tvetydighet i Descartes tänkande.
36

 

Bicknells tolkning utgår från att den arkitektoniska metaforen betecknar den ensamme, 

självständige individen,
37

 medan vägmetaforen betecknar den sociala individen. ”Road 

metaphors”, skriver Bicknell, ”are intrinsically social”; vägmetaforens sociala karaktär är en 

inneboende egenskap.
38

 Bicknells förståelse av de olika metaforernas egenskaper utgår 
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 Reiss, Mirages of the Selfe, s. 501. 
36

 ”Descartes sees cognitive and scientific progress as ultimately the work of a solitary individual [...]. This is 

clear in his architectural metaphors. Yet recurrent metaphors characterizing cognitive progress along a road point 

to a more social or communal veiw of science as the work of many hands (or feet). Roads are social entities par 

excellence. I suggest that this tension between two fundamentally different characterizations and conceptoins of 

cognitive progress indicates a deep division in Descartes thought”; Jeanette Bicknell, ”Descartes’s Rhetoric”, s. 

22. 
37

 Ibid., s. 31f. 
38

 Ibid., s. 32. 
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emellertid från faktiska vägar och byggnader, snarare än vilken (eller vilka) beteckanande 

funktion(er) dessa kan ta i formen av metaforer. Således skriver Bicknell:  

 

Buildings are basically indifferent to their contents; a building is not necessarily affected 

differently whether occupied or left empty. Seventeenth-century roads, however, became better 

established through frequent usage; they could become overgrown and may revert back to their 

previous natural state if not used. A well-traveled road is easier for each subsequent traveler to 

use.
39

 

 

Till skillnad från Bicknell, så har jag i min undersökning lagt stor vikt vid kontexten, 

metaforens plats i textens struktur och dess relation till subjektet (även om detta subjekt 

splittras i textens metaforik) eftersom jag menar att metaforerna i Discours i hög grad bestäms 

av alla dessa faktorer. Således är till exempel vägmetaforen inte alls ”intrinsikalt social”; dess 

funktion, menar jag, skiftar med den kontext som den artikuleras inom. Många gånger 

betecknar den snarare den individualism som Bicknell tillskriver den arkitektoniska 

metaforen, till exempel då Descartes talar om ”sin väg”, den som för honom bort från den 

allmänna vägen, traditionens väg, och som bara han själv kan färdas.
40

 Vägmetaforen har 

denna funktion genom hela del ett av Discours: Det rebelliska, självbiografiska subjektet, 

René Descartes, som trotsar den skolastiska traditionens hegemoni för att gå sin egen väg; 

vägen som skall leda till säker kunskap. Min poäng är att det rör sig om en strukturlikhet hos 

de respektive metaforernas sätt att fungera snarare än en skillnad; alltså tvärt emot den typ av 

uppdelning som är vägledande för Bicknells tolkning. 

     Även om det empiriska, självbiografiska subjektet från del ett har fått träda tillbaka för att 

delvis falla i glömska till förmån för det transcendentala, arkitektoniska subjektet, så 

tillkännager det sig likväl tidvis i metodens, resandets historicitet. Nu, alldeles i slutet av del 

två, åberopas den självbiografiska, historiska Descartes i samband med projektet att etablera 

säkra principer inom filosofin:  

 

Men då jag märkt att principerma för dem alla [andra vetenskaper] måste lånas från filosofien, i 

vilken jag ännu inte fann några säkra sådana, så tänkte jag att jag först och främst borde försöka 
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 Se Valda skrifter s. 29, 32f, 37, för exempel på detta 
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fastställa sådana i den och att jag [...] inte borde försöka få en slutgiltig lösning härav, förrän jag 

uppnått en mycket mognare ålder än de tjugotre år som jag då hade fyllt och förrän jag först lagt 

ner mycket tid på att förbereda mig för denna uppgift
41

  

 

Descartes är ännu inte redo att bygga sitt hus, eftersom de säkra grunderna (filosofins 

principer) ännu inte är etablerade. Vid tjugotre års ålder är han ännu inte redo för denna 

uppgift; vägen har ännu inte nått sitt slut. Subjektet, det som har ponerats i det perfekta husets 

skepnad, kan inte bli till utan den rätta metoden, vägen som leder till detta hus. Eller något 

annorlunda formulerat: Subjektet måste färdas längs vägen som metoden föreskriver för att 

kunna slå sig ned och bygga sitt hus. Arkitekten måste även vara resande. Detta är den 

splittring som jag nämnde ovan: Det arkitektoniska (transcendentala) subjektet kan inte tänkas 

utan det resande (empiriska) subjektet, men likväl så måste det tänkas utan det för att det 

”rena” subjektet ska kunna artikuleras, det som i sin självständighet endast har sig själv som 

grund. Kanske är det denna paradox som metaforen försöker dölja?
42

 Jag kommer att 

återkomma till denna fråga senare i undersökningens avslutande del. Innan jag gör detta bör 

emellertid ett sista fall av den arkitektoniska metaforen undersökas; liknelsen med det 

”tillfälliga boendet”. 

 

Det tillfälliga boendet 

Den tredje systematiska formuleringen av den arkitektoniska metaforen står att finnas i den 

tredje delen av Discours. Läsaren blir omedelbart varse om att vi åter befinner oss i den 

arkitektoniska analogin som inledde del två, eftersom de inledande meningarna 

vidareutvecklar jämförelsen. Descartes skriver:  

Vill man bygga om det hus i vilket man bor, så räcker det inte att man före ombyggnaden av det 

river det och anskaffar material och byggmästare eller själv övar sig i byggnadskonst och 
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 Ibid., s. 41. 
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 Var Descartes medveten om problemen som denna paradox ställer till med? Nathan Edelman verkar mena 

detta då han tolkar Descartes frekventa och ihärdiga bruk av metaforer som ett tecken på en fundamental ”oro” 

eller ”olust” (uneasiness). Edelman menar att Descartes kanske inte var så säker på sin filosofiska metod och 

dess arkitektoniska ”orubblighet” som han gav uttryck för. Metaforerna skulle således vara ett sätt för honom att 

försvara sin position utan att behöva argumentera mer grundligt för den (Nathan Edelman, ”The Mixed 

Metaphor in Descartes”,The Romanic Review, vol. 41, (1950), s. 167 - 178).  

     Descartes metaforer, menar jag, ger inte uttryck så mycket för en olust som de markerar den cartesianska 

subjektivitetens yttersta gränser. Som jag kommer visa nedan spelar metaforerna en nyckelroll vad gäller 

struktureringen av cogito, det ”tänkande subjektet” såtillvida att man skulle kunna benämna det som 

arkitektoniskt konstituerat. 
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dessutom har noggrant utfört en ritning till huset – man bör också ha skaffat ett annat [hus], där 

man kan bli bekvämt inhyst under den tid man arbetar med ombyggnaden.
43

 

Det besynnerliga förhållandet mellan empiriskt och transcendentalt subjekt blir här påfallande 

tydligt på ett sätt som förtjänar att undersökas. Låt oss börja med att notera att precis som i del 

två så står den arkitektoniska metaforen i del tre före det mer konkreta resonemang som följer 

den. Precis som i del två så kommer detta resonemang således att vara färgat av metaforens 

betecknande funktion. Men då det i del två rörde sig om två typer av hus (eller städer), ett att 

rivas samt ett att byggas i dess ställe, så rör det sig här om tre. Det tredje, sägs vi, skall tjäna 

som ett slags temporärt boende; någonstans där arkitekten kan bo innan ombyggnationen kan 

ta vid. Ritningen till det nya huset må vara redo, men så länge arkitekten inte har någonstans 

att bo under tiden så kan den inte sättas i verket. 

     Jag påpekade tidigare i min diskussion av del två av Discours de möjligheter som den 

arkitektoniska metaforen öppnade upp för subjektet, och hur möjligheten eller potentialen till 

säker kunskap i sin tur bidrog till att forma detta subjekt viz. något möjligt att uppnå. Det på 

epistemologiskt säkra grunder funderade subjektet, det som skulle uppnås, fick genom den 

arkitektoniska metaforen en viss existens, även om det rörde sig om en potentiell snarare än 

faktisk existens. Denna potential till säker kunskap, denna subjektets möjlighet får här i del tre 

en ny diskursiv form i Descartes ”ritning”. Ritningen är förhanden, men ännu går det inte att 

skrida till verket med ombyggnationen. Först måste det temporära boendet, ”det andra huset”, 

upprättas. Tiden gör sig återigen gällande i denna temporalitet, något bestyrks av Descartes 

bruk av temporala konjunktioner i stycket i fråga: ”före ombyggnaden av det...”; ”under den 

tid man arbetar med ombyggnaden”. Detta föranleder slutsatsen att det inte kan ligga något 

perfekt över detta tillfälliga boende; det måste, precis som den gamla staden, i slutändan vara 

utelämnat åt mångfalden och slumpens oförnuft.  

     Descartes är ännu inte redo att påbörja ombyggnationen, alltså omvärderingen av sina 

åsikter, så han gör medvetet valet att åter utsätta sig för tidens fluktuering, traditionens 

auktoritet. Det temporära boendet kan i sin tidslighet inte vara annat än imperfekt, fult och 

oproportionerligt, men trots detta så bejakar Descartes det, trots detta så väljer han att 

återvända till den faktiska världens slumpmässigt styrda tillvaro och göra denna värld till sitt 

hem, om än bara tillfälligt. Arkitekten är redo att flytta in i det tillfälliga boendet så att 

ombyggnationen äntligen ska kunna ta vid: ”Och då jag hoppades att bättre kunna lyckas 
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härmed genom att umgås med människor än genom att fortfarande vara instängd i det varma 

rum där jag haft alla dessa tankar, så gav jag mig åter ut på resor innan ännu vintern var riktigt 

gången”.
44

 Cirkeln har, så att säga, färdats ett helt varv och vi befinner oss återigen i den 

uppvärmda stugan i Tyskland år 1619, den faktiska plats där personen René Descartes hade 

sina arkitektoniska meditationer vars innehåll, återgivet i del två och tre av Discours, den här 

undersökningen har kretsat kring. Detta för Descartes tillfälliga boende, ”världen” med alla 

dess invånare, skulle emellertid komma att bli hans hem i hela nio år: ”Under hela nio år som 

följde gjorde jag ingenting annat än flackade omkring i världen, varvid jag mera sökte spela 

rollen av åskådare än av skådespelare i alla de skådespel som utspelas där”
45

. Arkitekten har 

nu återigen tagit den resandes skepnad, men med en viktig skillnad: Då vägen tidigare var den 

resandes negativa erfarenhet av världens slumpmässiga mångfald, är den nu den resandes väg 

mot säker kunskap. Då vägen tidigare var en mållös hemlöshet, har nu ett mål identifierats 

(Descartes ”ritning”) och ett tillfälligt hem anlagts. 

     ”Det tillfälliga boendet” markerar en viktig vändpunkt i Discours, som alltså motsvarar 

Descartes beslut att åter ge sig ut i världen i formen av den resande. Descartes ”ritning”, 

målet, möjligheten av det på epistemologiskt säkra grunder byggda huset, är samtidigt kartan 

enligt vilken den resande kan orientera sig. På denna punkt skiljer sig min uppfattning av det 

temporära boendet från en annan kommentators, Hassan Melehy, som har undersökt samma 

passage. Melehy vill tillskriva denna ”orienterande funktion” till det temporära boendet, 

eftersom det slutgiltiga huset ännu inte är rest och således omöjligen kan tillhandahålla en fast 

punkt som möjliggör subjektets positionering:  

 

[P]rovisional lodging is necessary while we wait for the real fixing of the compass points, the 

orientation, as well as the setting of the chronometers, that will proceed from the completion of our 

travels. Meanwhile, before such absolute direction is found, the provisional direction of the 

temporary housing will have to do.
46

 

 

Melehys tes skiljer sig emellertid från mitt tidigare resonemang; att det perfekta huset i sin 

möjlighet får en viss typ av existens – en potentiell existens som trots denna potentialitet är av 

största vikt, då den tillskriver subjektet en position, en riktning, och ett mål: Möjligheten av 

                                                           
44

 Ibid., s. 45. 
45

 Ibid., s. 45f. 
46

 Hassan Melehy, Writing Cogito, s. 110. 



24 
 

säker kunskap. Det tillfälliga boendet, menar jag, betecknar vägen som subjektet måste färdas 

för att nå detta mål. Det betecknar subjektets tillvaro i en värld som är genomsyrad av 

mångfald, slump och tidens variation; en tillvaro som likväl är möjlig att genomlida, till 

skillnad från den i del ett, eftersom den endast är tillfällig. Descartes ritning är koordinaten 

mot vilken subjektet måste positionera sig för att kunna hålla sig till den raka vägen.  

     Till skillnad från Melehy menar jag att det temporära boendet är utelämnat i allt för hög 

grad till mångalden, slumpen och tidens fluktuering, för att kunna utgöra en fast punkt, en 

koordinat för subjektet att positionera sig och orientera sig kring. Visserligen bejakar 

Descartes (tillfälligt) traditionen som innefattar all denna variation, men han gör det i rollen 

av en åskådare, distansierad från ”världens skådespel” som han en gång deltog i, men som 

inte längre berör honom. Han är inte längre underordnad traditionen, subjekt i bemärkelsen av 

sub-jectum (bokstavligen ”ställd under”, ”underordnad”), så som det alienerade subjektet från 

del ett av Discours. Han står nu snarare bortom traditionen, berörs inte av dess skådespel, 

eftersom den har avslöjats som otillförlitlig. Anledningen till detta är att en fast koordinat 

enligt vilken subjektet kan orientera sig har etablerats, en koordinat som bara kan vara det 

perfekta huset möjlighet, dess ritning.
47

 

     Descartes beslut att ”förkasta alla tidigare hållna åsikter”
48

 fullföljs nu slutligen i slutet av 

del tre, först när det temporära boendet har upprättats: ”Genom att i fråga om varje sak särskilt 

tänka efter, vad som kunde göra den misstänkt och komma oss att begå misstag, lyckades jag 

under denna tid utrota alla de villfarelser som tidigare kunnat få insteg där”.
49

 Subjektets 

nollställning är nu fullbordad och först nu är dess rekonstruktion möjlig. Allt som nu återstår, 

skriver Descartes, är att ”lägga grunden till någon filosofi som är säkrare än den 

vedertagna”,
50

 vilket för oss till den fjärde delen av Discours, bokens metafysiska höjdpunkt 

där äntligen grunden till subjektet kommer att läggas. 

 

 

                                                           
47
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Descartes cogito och arkitektonisk form 

 

”Jag tänker, alltså är jag (annan)” 

     När nu de nio åren har passerat får läsaren i slutet av del tre veta att Descartes har flyttat 

till Amsterdam, platsen där han kom att utarbeta dessa ”filosofins första principer”.
51

 

Descartes inleder sedan bokens fjärde del med att återupprepa det beslut som fattades i andra 

delen, att betrakta allt som är osäkert som falskt enligt den metod, den väg som han föresatt 

sig. Sinnenas vittnesbörd, traditionens försanthållanden; alla de åsikter och resonemang som 

andra människor kan tänkas föra, betraktas enligt denna metod som falska. Således skriver 

Descartes: ”bestämde jag mig för att låtsas att allt som någonsin fått insteg i mitt förstånd är 

lika lite sant som mina drömmars bländverk”.
52

 ”Men”, fortsätter Descartes, och det är nu den 

första principen presenteras, 

 

omedelbart därpå märkte jag att medan jag på detta sätt ville tänka att allting var falskt, så var det 

ofrånkomligt nödvändigt att jag, som tänkte detta, var något; och då jag märkte att denna sanning: 

jag tänker, alltså är jag till, var så fast och så säker att intet av skeptikernas djärvaste antaganden 

var i stånd att rubba den, ansåg jag att jag utan betänkligheter kunde godta den som första princip i 

den filosofi jag sökte.
53

 

 

Denna regel, att tanken, cogito (”Jag tänker”), omöjligen går att betvivla, emedan detta 

tvivlande i sig är tänkande lägger Descartes således fram som sin ”första princip”, beviset att 

tänkandet implicerar existensen (”Jag tänker, alltså är jag”), det orubbliga fundament varpå 

filosofin ska byggas. Vidare inbillar sig Descartes att han kropp inte existerar och ej heller 

någon värld inom vilken denna kropp skulle kunna finnas till, men samtidigt som han inbillar 

sig detta så kan han inte inbilla sig att han själv (”Jaget” som tänker) inte finns till: 

 

Tvärtom: just därav, att jag tänkte på att tvivla på andra tings sanning, följde mycket klart och 

säkert att jag fanns till [...]. Härav förstod jag att jag var en substans, vars hela väsen eller natur 
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består i att tänka och som för att finnas till ej behöver någon plats och ej heller är beroende av 

något materiellt
54

 

 

Jaget som kommer till uttryck i cogito förklaras alltså vara ren oberoende tanke. Ren, 

eftersom denna tanke inte innefattar något annat än tänkandet. Oberoende, eftersom denna 

tanke inte är beroende av någon plats eller något materiellt för tänkandet. Jag är inte ute efter 

någon fullständig kritik av Descartes cogito-argument (då detta helt och hållet skulle gå 

utanför ramarna för min undersökning), men jag kommer däremot att försöka belysa vissa 

relativt ouppmärksammade aspekter av det nedan, genom att ställa det i relation till den 

arkitektoniska metaforen i Discours.  

     Innan jag ger mig på en sådan jämförelse vill jag först nämna två problem som har blivit 

tydliga under undersökningens gång: 1) Splittringen som uppstod som en följd av att 

subjektet, arkitekten, inte kan tänkas utan vägen som det har rest, men likväl måste göra det 

för att kunna göra anspråk på sin självständighet; det som genom cogito blir tydligt som 

oberoende av allt materiellt och rumsligt. Låt oss kalla detta för subjektets första apori. 2) 

Subjektet är emellertid även delat i en annan bemärkelse. Då huset, eller byggnaden 

symboliserar det konstruerade subjektet är det samtidigt knutet till ett konstruerande subjekt, 

nämligen arkitekten. Arkitekten, subjektet, vänder sin skapande kraft mot sig själv (sina 

tankar), men i formen av en byggnad, ett objekt. Detta är vad vi skulle kunna kalla subjektets 

andra apori; att arkitekten samtidigt är byggnad, att en del av subjektet i dess rekonstruktion 

separeras i formen av ett objekt.  

     För nuvarande är denna uppdelning nödvändig, då den belyser två typer av problem som 

det arkitektoniska subjektet ställs inför. Kanske kommer det emellertid att visa sig att det inte 

alls rör sig om två distinkta problem, utan att de snarare är symptom på samma grundläggande 

fenomen. Innan denna hypotes kan besvaras bör emellertid dessa problem betraktas närmare 

var för sig. De för oss nämligen till kärnan vad gäller den arkitektoniska metaforens 

strukturerande funktion i förhållande det till cartesianska subjektet. 

 

Den första aporin 
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     Låt oss börja med att titta närmare på subjektets ”historia” i Discours, då det kanske kan ge 

oss en ledtråd för hur vi bör handskas med de komplexa problem som jag nämnde ovan. 

Patrick Riley har anmärkt hur bokens narrativ, det som inleds i del ett med ett självbiografiskt 

jag, moi, plötsligt tar slut i bokens fjärde del i cogito, med ett metafysiskt jag, je: 

 

Why does the Cartesian moi, the irreducible historical self, inhabit a narrative brought to an abrupt 

close with a metaphysical conversion of the self into the universal subject? For Descartes, that 

conversion is equivalent to the silent transformation of the moi of self-referential discourse into the 

je of philosophical discourse
55

 

 

Det självbiografiska, historiska jaget som diskursivt betecknas som moi, suddas ut, träder 

tillbaka för det rent metafysiska jaget som betecknas av je. Textens blotta jagform vittnar 

alltså om denna förvandling. Det självbiografiska narrativets slutdestination är således dess 

egna upplösning, eller i Rileys ord: ”Autobiographical discourse serves as a means of arriving 

at a point beyond which autobiography is no longer necessary”.
56

 Den självbiografiska resan 

som subjektet genomgick i de första tre delarna av boken utgjorde ett slags via negativa, 

subjektets möten med ”andras åsikter”, insikten att dessa med nödvändighet var falska 

eftersom de saknade en solid nog grund var det som kom att möjliggöra dess rekonstruktion. 

Eller som Riley uttrycker det: ”[T]he self is constituted by its encounters with alterity”.
57

 

Detta ”utsuddande” motsvarar vad jag ovan kallade subjektets första apori, det vill säga att 

subjektet, trots sin historicitet, sin bundenhet till vägen, måste tänkas bortom vägen vid 

vägens slut. Precis som resandet för Descartes tjänade till att avlära, att avsäga sig alla 

tidigare hållna åsikter,
58

 tjänar vägen endast till att sudda ut sig själv, och ju närmare 

slutdestinationen vägen närmar sig, desto kraftigare suddar den ut sig själv.  

     Cogito, det arkitektoniska subjektet par excellence, markerar alltså vägmetaforens och det 

självbiografiska subjektets upphörande. I denna slutsats står jag delvis i skuld till en annan 

kommentator, John D. Lyons, som menar att: ”What vanishes in the Cogito is the 

autobiographical ”I” of the narrative preparation. Although the Cogito permits certainty about 
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the existence of the subject, the latter is no longer the subject, the ”person” we have known”.
59

 

Personen René Descartes upphör till förmån för ett nytt, transcendentalt och helt opersonligt 

subjekt, cogito: ”The truths that will appear in the last three parts of the Discours come from a 

transcendental subject, one that can speak with certainty with a grounding in absolute truth 

and not only narrate an individual itinerary”.
60

  

     Vi har nu nått ett stadie då det är möjligt att besvara av en av den här undersökningens 

ursprungliga frågor: ”Vilken funktion fyller vägmetaforen i förhållande till den arkitektoniska 

metaforen?”. Vägmetaforen betecknar det självbiografiska subjektet i de första tre delarna av 

Discourse; subjektet som i formen av den resande som färdas sin egen väg, i motsats till 

traditionens allmänna väg, reser för att avlära sig alla tidigare hållna åsikter. Under dessa 

resor kommer det resande subjektet i kontakt med andras åsikter som dock endast tjänar till att 

ytterligare främja dess avlärande resande. Det är först efter de arkitektoniska meditationerna i 

den tyska stugan i början av bokens andra del, som det resande subjektet sakta men säkert 

börjar suddas ut. Det suddas ut i takt med att det närmar sig det säkra fundamentet, filosofins 

första princip, cogito från del fyra, det vill säga den säkra byggnad som ska resas vi resans 

slut. Denna byggnad tjänar som den koordinat som det resande subjektet kan orientera sig 

efter och som får diskursiv form i Descartes ”ritning”. Denna ritning är den möjlighet som 

den arkitektoniska metaforen öppnar upp och som samtidigt innebär slutet för det 

självbiografiska subjektet, det resande subjektet. När således det säkra fundamentet har lagts i 

form av cogito har vägen nått sitt slut. Vägens slut innebär slutet för det självbiografiska 

subjektets ”hit-och-dit-resande”, och början för det arkitektoniska subjektets konstruktion. 

Vägmetaforens funktion i Discours är således att förbereda och möjliggöra det subjekt som 

kommer till uttryck i den arkitektoniska metaforen, men endast för att i detta möjliggörande 

sudda ut sig själv som väg.  

     Det är denna möjliggörande, sig-utsuddande funktion som är vad Derrida kallar 

supplementaritet. Vägmetaforen betecknar en subjektivitet som fortfarande är öppen för 

mångfalden, för tiden och slumpen. Den betecknar de val som Descartes ställdes inför, och 

den betecknar den resa som ledde fram till den isolerade tillvaron i den tyska stugan, platsen 

där Descartes för första gången hade sina arkitektoniska meditationer. I en sådan kontext intar 

vägmetaforen utan tvekan en central roll i den cartesianska subjektiviteten; det arkitektoniska 

subjektet är otänkbart utan vägen som ledde fram till det. Det noterades till exempel ovan att 
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de ”perfekta” städer som Descartes lyfte fram som exempel på arkitektoniska subjektivitet 

hade faktiska förlagor som han utan tvekan måste ha kommit i kontakt med under sina resor.
61

 

Vägens, eller vägmetaforens, supplementaritet ligger alltså i dess funktion av att beteckna det 

som föregår det arkitektoniska subjektet, dess yttersta tillvarovillkor som existerande i 

världen, en värld som obönhörligen tränger sig på subjektet, oavsett hur mycket det försöker 

ställa sig utanför den genom att dra sig tillbaka in i fantasin. Vägmetaforens funktion är en 

strukturerande och central sådan, trots den arkitektoniska metaforens försök att förpassa den 

till marginalen, trots den arkitektoniska strukturens skenbara självständighet i cogito som 

”ren” och ”oberoende” tanke. Det är detta som avses med supplementaritet och det är därför 

som vägmetaforen är den arkitektoniska metaforens supplement. 

 

Den andra aporin 

Cogito, ergo sum, ”Jag tänker, alltså är jag”: Vem är då detta jag? Är jaget som ”tänker” det 

samma som det som ”är”? Denna fråga har debatterats livligt de senaste fyrahundra åren, 

kanske i sin mest kända form av Kant. Problemet är, något kortfattat, följande: Jaget, det som 

tänker, måste representera sig själv, ”Jag”, i sitt tänkande, ”Jag tänker”; för sig själv, för att 

övertyga sig själv om sin existens, ”Jag tänker, alltså är jag”. Men i denna representation så 

måste Jaget ställa sig, eller ställas, utanför sig själv, vad Husserl kallar ekstasis (ek- ”utan”, 

”utanför” + stasis- ”stående”, ”ställd”), för att bli representerad (jaget som tänker ”Jag 

tänker”). Det som det representerande jaget representerar (”Jag tänker”) sammanfaller således 

inte med detta jag (Jaget som tänker ”Jag tänker”), eftersom det som nu uttrycks är det 

representerade. Inget cogitatum (det tänkta) kan sammanfalla med ett cogitans (tänkandet), 

även om de betecknas av samma term, ”jaget”.
62

 Tänkandet, cogitare, är i föreliggande fall (i 

cogito, ergo sum) detsamma som att ställa tanken på ett avstånd, som ett objekt: ”Jag tänker: 

’Jag tänker, alltså är jag’, som den tanke det är; Jag tänker tänkandet som ett objekt”. 

Konsekvensen är att existensen endast blir tillgänglig för subjektet genom representation, 

alltså genom den oöverstigliga klyfta som öppnas mellan representerande och representerad. 

Formeln ”Jag tänker, alltså är jag” saknar således den immanens som Descartes hade hoppats, 

eftersom subjektets status, alltså vem detta ”jag” är, förblir oklar genom representationens 

problematik. Det jag som kommer till uttryck i formeln ”Jag tänker, alltså är jag”, föregås av 
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ett jag som alltid redan är närvarande i varje representation, nämligen det jag som tänker 

denna tanke. Jaget är fast i den delning som representationen introducerar och blir således 

självt delat, vad Husserl kallar Ichspaltung, ”Jagdelning”; ett problem som tycks vara 

oöverstigligt så länge representationens problem kvarstår.
63

 

     I föreliggande undersökning är det inte nödvändigt att närmare diskutera den ”Jagdelning” 

som cogito resulterar i. Det räcker med att konstatera att denna delning sker samt hur den sker 

som ett sig-utanför-ställande som objekt. Däremot hoppas jag kunna förtydliga den apori, vad 

jag har valt att kalla subjektets andra apori, som jag lyfte fram ovan genom att ställa den i 

relation till, eller betrakta i ljuset av, Descartes arkitektoniska metaforer. 

     Det subjekt som kommer till uttryck genom cogito verkar alltså vara delat, enligt den korta 

diskussion som fördes ovan. Delningen består i att subjektet, för att bli subjekt, först måste 

distansiera sig från sig själv som objekt, för att kunna försäkra sig själv om sin existens. 

Endast genom denna rörelse, från subjektivitet, till objektivitet, och sedan tillbaka till 

subjektivitet (eller ”objektifierad subjektivitet”), kan subjektet försäkra sig om sin subjektiva 

status. Denna rörelse som kommer till utryck i cogito och den delning som uppstår till följd av 

den, upprepar emellertid den delning som subjektet redan har genomgått i den arkitektoniska 

sfären i del två av Discours. Subjektet, så som det formuleras i arkitektens skepnad, företar 

sig att omforma, att rekonstruera sina egna tankar i byggnadens skepnad. Subjektet är 

samtidigt arkitekt och byggnad, och det är denna delning som sedan återupprepas i cogito, 

ergo sum.  

     Jaget som tänker ”Jag tänker, alltså är jag”, alltså det jag som alltid redan är närvarande, 

får i den arkitektoniska metaforen arkitektens skepnad. Arkitekten företar sig att rekonstruera 

sina tankar ”från grunden upp”, men för att göra detta måste arkitekten ”träda ur sig själv”, 

det vill säga ställa sig själv på ett avstånd, som objekt. Detta objektifierade jag (”Jag tänker”) 

får diskursiv form i byggnaden på ett sätt som gör det möjligt att omforma för arkitekten, att 

rekonstruera som något förhandenvarande och ”yttre”. Precis som en byggnad alltid behöver 

en arkitekt för att anläggas, så behöver tanken ”Jag tänker, alltså är jag” en tänkare som tänker 

denna tanke: ”Jag tänker: ’Jag tänker, alltså är jag’”. Således är det inte bara tydligt att den 

arkitektoniska metaforen, och den subjektivitet som den uttrycker, motsvarar det subjekt som 

kommer till uttryck genom cogito, utan även på vilket sätt den arkitektoniska metaforen 

hjälper oss att förstå den nödvändiga delning som markerar cogito och är dess eviga villkor. 
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Att som i cogito ställa tanken på avstånd, att objektifiera tanken för att den ska tjäna som 

epistemologisk grund, som princip, motsvarar arkitektens naturliga distans till sitt objekt, 

byggnaden. Således kan cogito, det ”tänkande subjektet”, inte vara något annat än 

arkitektoniskt.  

     Det är detta som jag vill lyfta fram i min undersökning vad gäller frågan om relationen 

eller funktionen mellan subjektivitet och arkitektonisk metafor. Det filosofiska subjekt som 

cogito betecknar, hävdar jag, får diskursiv form redan genom den arkitektoniska metaforen. 

Det struktureras av samma typ av delning som motsvarar den mellan ett tänkande subjekt, 

arkitekten, och dess diskursiva manifestering av tanken som objekt, byggnaden (eller staden). 

Denna delning är det yttersta villkoret för den cartesianska subjektiviteten, den yttersta 

gränsen för varje arkitektoniskt subjekt. Den arkitektoniska metaforen möjliggör ”det 

tänkande subjektet”; då cogito uttrycks är det redan inskrivet i arkitektonikens metaforik med 

dess ”säkra grunder” och ”fundament”. Den arkitektoniska metaforen möjliggör cogito genom 

att erbjuda subjektet ett mål, en koordinat som för resan till sitt slut. Den betecknar brottet 

med resandet, men även dess glömska. Endast ur denna glömska, av vägen och av den 

osäkerhet som utgjorde den resandes tillvaro, kan det arkitektoniska subjektet födas. Vi kan 

inte förstå de möjligheter som cogito öppnar upp och de begränsningen som det medför om vi 

inte är medvetna om dess arkitektoniska grund. Den här undersökningen har varit ett försök 

att utforska denna grund, att undersöka dess strukturerande funktion, men även dess 

begränsningar.  

 

Arkitektens glömska 

De två aporier som vi nu har utforskat (Att det arkitektoniska subjektet inte kan tänkas utan 

det resande subjektet, men likväl måste det; samt att det arkitektoniska subjektet, för att 

framställa sig som ”ren” och ”oberoende” tanke, måste ställa sig ”utom sig själv” som objekt 

samtidigt som det är subjekt) verkar vara tecken på ett och samma grundläggande fenomen 

(för at besvara min tes ovan); det vill säga en viss glömska, eller ett ”utsuddande” av 

subjektets yttersta existensvillkor. Det är ofrånkomligt att subjektet måste ha varit en resande, 

ha upplevt vägens mångfald, historicitet och slumpmässighet, för att nå beslutet att konstruera 

sig själv som ”byggnad” och ”fundament”. Likaså är det ofrånkomligt att subjektet 

fortfarande måste vara tänkande ”arkitekt” för att rekonstruera sina tankar som ”byggnad”, 

och att arkitekten endast är namnet på det subjekt som har glömt bort att det är en resande. 
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     Den unika subjektivitet som kommer till uttryck genom cogito blir till genom den skillnad 

som etableras mellan den arkitektoniska metaforen och väg- eller resandemetaforen. Subjektet 

”tänker” även när det är resande, men det är ett tänkande som skiljer sig på ett viktigt sätt från 

cogito eller det ”arkitektoniska tänkandet”. Genom den arkitektoniska metaforen blir tanken 

tillgänglig för subjektet som ”fundament” som objekt, den princip som konstituerar subjektets 

hela essens. ”Att vara tänkande” och ”att vara tanke” är två helt skiljda typer av subjektivitet, 

som motsvarar skillnaden mellan vägmetaforen och den arkitektoniska metaforen. Cogito, det 

arkitektoniska subjektet som ”ren” och ”oberoende” tanke blir till endast på bekostnad av det 

självbiografiska, resande subjektet. Det kan inte tänkas utan det resande subjektet, men måste 

likväl det. Det rör sig inte så mycket om ett medvetet ”döljande” i den arkitektoniska 

metaforen som en omedveten glömska; en glömska som då den uppdagas blir tydlig i sin 

supplementaritet. Vägmetaforen, som supplement, har i den arkitektoniska strukturen en 

konstitutiv, möjliggörande roll, men endast genom att sudda ut alla spår av sig och framställa 

sig som sekundär. Endast då kan den arkitektoniska strukturen, och det subjekt som den 

betecknar, framställa sig som självständig. 

     Descartes arkitektoniska metafor är ett försök att hejda den mångfald, slump och 

historicitet som genomsyrar världen och som är tillvarons yttersta tillkor. Den är ett försök att 

innesluta mångfalden i en totaliserande struktur och därigenom pacificera den. En struktur 

som likt byggnaden eller staden har tydliga ramar eller ”murar”. En struktur som i sin 

avsaknad av all mångfald kanske bäst kan beskrivas som en monolit. Tanken, cogito, är den 

”ritning” enligt vilken strukturen ordnar sig, innesluter sig i sig själv som ”ren” och 

”oberoende”, men det är ett självinneslutande som bygger på en glömska. Denna 

undersökning har varit ett försök att väcka tanken ur dess glömska, att uppdaga sprickorna i 

arkitektens monolitiska struktur och att ur dessa sprickor åter låta tankens vägar träda fram. 

 

 

Sammanfattande diskussion 

 

Jag har i den här uppsatsen närmare undersökt den typ av subjektivitet som kommer till 

uttryck genom Descartes arkitektoniska metaforer. Jag har även ställt denna ”arkitektoniska” 
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subjektivitet i relation till några svårigheter som jag identifierade i strukturen i cogito, på ett 

sätt som ytterligare klargör vari dessa svårigheter ligger. I denna kontext visade sig den 

arkitektoniska metaforen spela en central roll vad gäller möjliggörandet av cogito som ren och 

oberoende tanke. 

     Jag började undersökningen med att visa hur Descartes negativa erfarenhet av sin ungdoms 

resor föranledde honom att söka en fullständigt självständig och oberoende grund till 

kunskapen. Det subjekt som vi såg komma till uttryck i skepnaden av ”den ensamma 

arkitekten” var markerat av en viss ahistoricitet, då traditionen och tiden, som tecken på 

mångfaldens osäkerhet, eliminerades ur subjektets konstitutiva grund genom den 

arkitektoniska metaforen. Subjektet intog därmed en särställning som placerade det utanför 

världen, såtillvida som världen är i tiden, för att istället ta plats i föreställningens, i fantasins 

värld. Arkitektens fantasi var inte bunden av, utelämnad till, världens mångfald, utan hade 

tillgång till det ”fria område” som var nödvändigt för anläggandet av den ”förnuftiga staden”; 

en stad som det visade sig hade faktiska förlagor i Descartes resor.  

     Jag visade vidare på hur den arkitektoniska metaforen inte bara representerade subjektets 

negativa erfarenhet av världens mångfald och traditionens otillräcklighet. Denna erfarenhet 

gav i sin tur upphov till möjligheten av en annan typ av subjektivitet; en subjektivitet som fick 

en viss potentiell existens genom Descartes arkitektoniska metaforer. Den subjektiva 

omvandling som Descartes ämnade företa sig genom att omvärdera sina tankar hade den 

perfekta arkitektoniska världen som de arkitektoniska metaforerna öppnade upp som förlaga. 

Subjektet, det ”arkitektoniska subjektet” fick nu en existens som något möjligt att uppnå, ett 

mål som väntade vid resans slut. Det nya arkitektoniska subjektet skiljde sig emellertid från 

det självbiografiska resande subjektet. Detta gav upphov till en splittring av subjektet mellan 

ett empiriskt (självbiografiskt) och transcendentalt (arkitektoniskt) subjekt. När väl det 

arkitektoniska subjektet hade etablerats som mål för det resande, förklarade jag att denna 

målsättning förändrade subjektet i dess resande. Då subjektet tidigare hade varit vilset och 

underordnat traditionen, kunde det numera ställa sig bortom traditionen. Vad jag därmed 

visade var att en arkitektonisk subjektivitet utövade ett visst inflytande över det resande 

subjektet, även om dess ”säkra fundament” ännu inte var etablerade. 

     När sedan Descarts formulerade sin ”första princip”, cogito, visade jag hur denna första 

princip, i förhållande till vägmetaforen och den arkitektoniska metaforen, gav upphov till två 

aporier. Den första: Att vägmetaforens funktion var att förbereda och möjliggöra det subjekt 
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som kom till uttryck genom den arkitektoniska metaforen, men endast för att i dess 

möjliggörande sudda ut sig själv som väg. Den andra: Att cogito i sin struktur kräver att 

subjektet, för att försäkra sig om sin existens, måste ställa tanken på avstånd, som objekt, för 

att bli (tänkande) subjekt; något som gav upphov till en viss ”identitetskris” hos subjektet (att 

”den som tänker” omöjligen kan vara den/det samma som ”det som är”). Denna identitetskris 

upprepade emellertid endast den delning som var ett naturligt resultat av den arkitektoniska 

liknelsen; att ”arkitekten” samtidigt behövde vara ”byggnaden”. Det filosofiska subjekt som 

cogito betecknade hade redan fått diskursiv form i den arkitektoniska metaforen. Således kom 

jag fram till att den arkitektoniska metaforen möjliggjorde cogito genom att redan i del två av 

boken skriva in cogito i den arkitektoniska sfären som ”fundament” (alltså ”första princip”). 

De aporier som jag nämnde visade sig emellertid vara tecken på ett och samma 

grundläggande fenomen i den arkitektoniska subjektiviteten: Att möjligheten av cogito som 

”ren” och ”oberoende” (transcendental) tanke låg i en viss glömska; en glömska som bara 

kunde ske som en följd av den redan etablerade arkitektoniska sfären. Det vill säga arkitektens 

glömska inför sin egna bakgrund som resande. Endast ur denna glömska kunde det 

arkitektoniska subjektet, cogito, födas. 

     Den subjektivitet som kom till uttryck genom Descartes arkitektoniska metaforer visade 

sig således vara splittrad; en splittring som var dess yttersta tillvarovillkor. Splittringen låg i 

att det arkitektoniska subjektet endast kunde bli till ur det resande subjektet, som en 

opersonligt abstraktion av den mångfald och historicitet som markerade resandet; men för att 

etablera sig sjäv som självständigt, som ”ren” och ”oberoende” tanke, var det samtidigt 

tvunget att glömma denna bundenhet till vägen och resandet. Vägmetaforen kom i denna 

kontext att inta en supplementär roll, att beteckna det arkitektoniska subjektets omöjlighet qua 

något absolut självständigt. Det arkitektoniska subjektet visade sig endast vara möjligt på 

basis av en viss glömska, en konstitutiv glömska, en skillnad, som markerade det yttersta 

villkoret för cogito, ”det tänkande subjektet”.  
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Epilog 

 

Jag har i min undersökning endast intresserat mig för hur den cartesianska subjektiviteten har 

etablerats i texten, i termer av arkitektoniska metaforer. Det finns flera fördelar med ett sådant 

tillvägagångssätt, menar jag; bland annat att det öppnar upp för bredare kontexter som kanske 

inte annars skulle träda fram. Jag skulle avslutningsvis vilja nämna några exempel på sådana 

kontexter som min undersökning delvis skriver in sig i: 

     Abraham Akkerman har i en artikel skrivit om ”stadsformens” historia.
64

 Den 

västerländska stadsformen, menar Akkerman, är i hög grad en produkt av en maskulin myt 

som fick sin kanske mest ihärdiga form i den platonska idealstaden. Denna platonska 

idealstad fick sedan ny form i de geometriskt perfekta städer som byggdes under Renässansen 

för att slutligen kulminera i den sena modernitetens metropoler. Idealstadens framväxt har 

emellertid skett på den slumpmässigt framväxte stadens bekostnad, vad Akkerman kallar den 

”feminina stadsformen”. Haussmanns rekonstruktion av Paris lyfts fram som ett exempel, då 

stadens trånga medeltida kvarter revs till förmån för breda och raka avenyer, parker och torg 

anlagda enligt geometriskt symmetriska mönster. Den feminina stadsformen, resultatet av en 

mångfald olika viljor, gradvis framvuxen under årens lopp, kom att domineras och 

underkastas den maskulina principens ordnande förnuft. Mångfalden kom att underkastas den 

enskilda viljans rationella princip. Min undersökning av Descartes arkitektoniska metaforer 

kan ses som en komplettering av Akkermans undersökning. Den cartesianska staden är på 

många sätt både ett resultat av, och en källa till, den maskulina idealstaden; i synnerhet vad 

gäller det enskilda förnuftets underordnande av slumpen och mångfalden. 

     Stephen Toulmin skriver i sin bok Cosmopolis om ett ”rationalistiskt paradigm” i mitten av 

1600-talet, som genom Descartes och Newtons läror kom att ersätta den skeptiska humanism 

som kännetäcknade till exempel Montaignes filosofi.
65

 Mångfald och tolerans kom under 

1600-talet att ersättas av en dekontextualiserande, universalistisk och säkerhetssökande 

modernitet. Historisk och geografisk skillnad kom att ersättas med rationella teorier och 

”första principer”. Toulmin är emellertid noga med att kontextualisera rationalismen och dess 

universalistiska principer i en specifik historisk miljö, trots dess försök att ställa sig bortom all 
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kontext. På ett liknande sätt går det att hävda att Descartes arkitektoniska metaforer markerar 

den kontext som cogito arikuleras inom: 1600-talets rationalistiska ”vändning”. Syftet med 

den arkitektoniska metaforen är att placera cogito bortom all kontext, att dölja dess historicitet 

och bundenhet till världen. Men även denna ambition har en baksida som placerar den i en 

specifikt determinerad historisk miljö. En ytterligare undersökning skulle kunna genomföras 

där Descartes bruk av arkitektoniska metaforer placeras i en specifik historisk kontext, där 

vägarna som suddades ut genom cogito åter tillåts träda fram.  

     Den arkitektoniska metaforen har en egen historia i västerländskt tänkande; en historia som 

sträcker sig tillbaka ända till antiken. Har den alltid haft denna funktion av logocentriskt 

systembyggande, eller den ”maskulina myt” som Akkerman talar om; eller har den även burit 

på andra innebörder? Och har väg- eller resandemetaforen alltid varit dess ”historiska andre”? 

En sådan metaforikens historia behöver fortfarande skrivas, dels för att den ställer det 

västerländska tänkandet i specifika historiska och geografiska kontexter (även efter att detta 

tänkande själv ställt sig bortom all kontext); och dels för att den ifrågasätter den 

arkitektoniska diskursens dominans som utan tvekan har varit filosofins villkor fram till idag.  

     Kanske kan hela den del av moderniteten som kritiserar det arkitektoniska 

systembyggandet, den del som vi idag kallar ”post-modernismen”, ses som ett försök att åter 

låta de vägar som den arkitektoniska diskursen suddat ut träda tillbaka? Kritiken av 

modernitetens systembyggande kan i ljuset av min undersökning ses som ett försök att lyfta 

fram den arkitektoniska diskursens inneboende begränsningar, dess ofrånkomliga beroende av 

vägens och resandets mångfald och historicitet. Som Derrida påminner oss om är 

metafysikens villkor metaforens villkor.
66

 Filosofin kan inte undkomma att dess begrepp i 

grunden är metaforiska begrepp och att drömmen om diskursiv dominans är drömmen om en 

ursprunglig metafor, en slags meta-metaforik; ett ”fundament” att bygga filosofin på som 

Descartes uttrycker det, en essens som är totalt oberoende av det som transporterar dess 

mening (vägen som leder till fundamentet). Denna dröm är emellertid filosofins glömska inför 

dess egna vägar, dess egna historicitet, och att språket (även det filosofiska språket) 

ursprungligen och oundvikligen är ett vandrande. 
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