
Efter detta: vårt utträde 

 

I. Tingens slut 

Immanuel Kants Das Ende aller Dinge från 1794 författades under en orolig tid.  I Frankrike 

hade händelserna 1789 åtföljts av en rad revolutioner vilket i övriga Europas, inte minst 

Preussen vilket var Kants hemvist, hade renderat i en reaktion kännetecknad av repressiv 

politik och rigid religiös ortodoxi. De millenaristiska föreställningar om människans möjlighet 

att förverkliga tusenårsriket på jorden, som så djupt präglade många av de revolutionärerna 

rörelserna, fick den gamla regimens väktare att begränsa religionsfriheten och tillämpa strikt 

censur. Det är i denna turbulenta situation som Kant författar sin korta skrift om tingens slut, 

en vädjan till besinning i en tid av vansinne. I sin text, ställd både till den preussiska regimen 

och till de kristna som förlorat sig i apokalyptiska föreställningar, argumenterar Kant för det 

ogörliga att föreställa sig ett verkligt slut. Det som kan begreppsliggöras, menar Kant,, kan 

inte vara det verkliga slutet för allt känt .Slutet ligger bortom språk och medvetande, inom det 

sublimasfält, och kan endast förnimmas som en liminalitet och gränserfarenhet. Att spekulera 

i en tid och en värld som följer på den innevarande, än mer att försöka förverkliga denna inom 

politikens fält, är därmed en överträdelse mot den gudomligt menade ordningen. Vad vi 

istället borde sträva efter är att begränsa religionens uttryck inom ramen för förnuftet allena., 

vilket också hade varit titeln på Kants publikation året tidigare. När det kom till läran om 

slutet innebar detta att vi istället för att förlora oss i oförnuftiga och subversiva spekulationer 

om ett efterliv borde ägna oss åt att diskutera de moraliska implikationerna av olika kristna 

hållningar till tiden efter tingens slut. Vad Kant i sin skrift rekommenderar är läran om den 

dubbla utgången – hur den troende efter döden hamnar i himlen eller helvetet – eftersom detta 

skapar ett incitament för skötsamt leverne. Genom att understödja en sådan 

kristendomstolkning kunde den preussiska regimen, utan att nödgas ta till världsliga 

förtryckarmekanismer, upprätthålla ordningen och hålla slutet på behörigt avstånd. 

     Visserligen innebar Kants skrift en kritik mot den rådande regimen – hans texter om 

religion kom också att förbjudas senare samma år – men vad det framförallt handlade om var 

ett försök till överläggning med den preussiska monarkin. Vilket är det mest rationella och i 

längden effektiva sättet att handskas religionens subversiva erkännande av en instans som inte 

är reducerbar till de mänskliga institutionerna?  Hur kan vi tala om slutet på ett sätt som inte 



bryter upp, förleder och bringar oreda utan tvärtom arbetar för det etablerades förverkligande? 

Hur kan eskatologin omvandlas till ideologi? Hur kan vi avvärja slutet och hålla döden på 

avstånd? 

.  

II. Profeten och monarken 

Skyggheten för slutet har en början. När Martin Buber i sin The prophetic Faith söker att 

identifiera den profetiska trons konceptionsögonblick pekar han på den tidpunkt då den 

judiska monarkin föds.  Det gamla Israel hade efter fångenskapen i Egypten organiserat sig 

genom ett domarvälde – en löst sammansatt politisk struktur som styrdes direkt av Jahve. 

Genom att låta sin vind – ruah – blåsa på utvalda gestalter från olika stammar och 

samhällsklasser lät Gud, enligt berättelserna, domare stå upp som skipade rätt, återställde den 

gudomliga relationen och ledde sitt folk i striderna. Det är denna karismatiska ordning, detta 

andliga regemente, som går mot sin upplösning när folket, enligt 1 Samuelsbok, uppsöker den 

siste domaren Samuel med krav om inrättandet av en monarkisk dynasti. Buber förtydligar i 

sin framställning hur övergången från det gamla till det nya i praktiken innebar en 

institutionalisering av samhällets ledarskap – en ledare som kan ”styra och döma”. Mot 

Samuels vilja beslutar Jahve att gå folket till mötes, ett kungligt ämbete installeras, en furste 

är oss given. Men också, vilket är Bubers poäng, en kritisk instans – profeten – vars uppgift 

var att avkräva monarken ansvar inför Gud. Genom att, för att citera Buber, ”plädera med 

kungen” utförde profeten uppgiften att påminna om hur den monarkiska ordningens ytterst 

sett hade sin förankring i Gud. På detta sätt förutsatte profeten monarkins existens. Buber 

skriver: ”Framställandet av profeterna är inte en grundläggande aktion, utan en re-aktion mot 

det faktum att folket och kungarna, genom sina liv och handlingar, inte förverkligade det mål 

som fanns implicit i målet med kungariket”. Vad som emellertid är viktigt att notera är den 

uppenbara motvilja med vilken Jahve välsignar den nya institutionaliserade ordningen. 

Visserligen befaller Gud Samuel att tillsätta monarken under profetens granskande blick, men 

det är med uppenbar besvikelse, för att inte säga bitterhet. som detta sker: ”Låt folket få sin 

vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan mig: de vill inte att jag skall vara deras kung.” Vad 

Jahve fruktar är monarkens egenmäktiga förfarande – att kungen glömmer sin underkastade 

position och träder fram som folkets sanna härskare, dess melekh. Genom att ställa sig bortom 

lagen intar kungen på detta sätt rollen som suverän, något som ger den etablerade ordningen 

en tvingande och sluten karaktär. I ett försök att avvärja denna förtryckande ordning tillsätts 



profeten som den som ställer monarken till svars inför Herren. Genom att visa på hur även 

kungen omfattas av Guds lag – Israels konstitution – berövas fursten sina absoluta 

maktanspråk. Profetens roll blir att undergräva monarkens suveränitet genom att visa mot en 

auktoritet som överskrider dem båda. Profeten får därmed ett ämbete som ligger vid gränsen 

av den monarkiska ordningen. Genom sin kontinuerliga vidräkning med den etablerade 

makten – utkrävandet av räkenskapen – ifrågasätts inte kungens legitimitet. Tvärtom blir den 

profetiska tron ett led i att upprätthålla den konstitutionella ordningen och på detta sätt 

undvika slutets ankomst.  

    Med denna historieskrivning blir Kant välsignad som en av tänkare som i moderniteten 

förvaltar det profetiska arvet. Likt profeterna strävade Kant efter att undergräva alla 

maktanspråk och absoluta auktoriteter med hänvisning till en gudomligt sanktionerad lag – 

det han benämnde förnuftet. Likt profeterna, åtminstone i Bubers tappning, ville Kant ingen 

verklig omkastning, inget slut, ingen inbrytning av den gudomliga verkligheten i tiden. Lagen 

själv, menad av Gud, tar därmed Guds egen plats. Gud och värld är åtskilda – Jahve kräver 

ansvar av makten inte folket. Så sker en bekräftelse av det rådande tillståndet – både Kant och 

Bubers profeter nöjer sig med gå in i en, om än djupt kritisk, överläggning med makten om 

hur slutet på alla kända ting ska undvikas. 

     Den helt avgörande frågan dröjer emellertid kvar, och den är teologisk: vill Gud verkligen 

ha denna cirkelrörelse mellan monarkens exekutiva makt och profetens kritiska prövning? 

Detta eviga kretslopp av konsolidering och spridning som aldrig kan eller vill ifrågasätta 

själva den semiotik på vilken samhället vilar? Är inte dialektiken mellan profeten och 

monarken, utifrån Gamla Testamentets texter, snarast att betrakta som ett provisorium – en 

nödlösning som en gång ska få ett slut. Jesaja visste detta. Jesaja nöjde sig inte med att värna 

ordningen eller överlägga med kungen – han pekade fram mot ett tillstånd som skulle vara 

helt annorlunda. Då Herren Sebaot själv skulle uppfylla jorden, hålla gästabud för alla folk, 

torka tårarna och utplåna döden för alltid. Detta är inte konstitutionens försiktiga modifiering 

av det givna – det är den fullständiga förvandlingen då ”de döva ska höra”, ”de blindas ögon 

ska se” och de ”fattigaste jubla över Herren”. Det tillstånd som Jahve ska införa är helt 

annorlunda – det är slutet på det kända, det begripliga, det förnuftiga: en ny himmel och en ny 

jord. 

 

  



III - Att leva slutet 

Kan slutet levas? Finns det en möjlighet att värna slutet utan att, för att alludera på Jesus, ”rycka till 

sig himmelriket med våld? I den eskatologiskt tyngda romanen Ossian från 1958 tecknar den 

svenske författaren Walter Ljungqvist ett livsöde som bär slutets prägel. Romanen, vars 

handling är förlagd till småländska landsbygden i slutet av 1800-talet, berättar historien om 

Ossian – produkten av den utomäktenskapliga förbindelsen mellan pigan Amanda och bonden 

Elias. I egenskap av oäkting hamnar Ossian redan från barndomen i en position av 

stigmatisering och socialt utanförskap. Utan pengar och i ständigt behov av andras försorger 

för att överleva för Ossian tillsammans med sin mor ett kringflackande liv i samhällets 

marginaler, alltmer missförstådd och föraktad – missförstånd som han kategoriskt vägrar att 

reda ut och förklara. I en ständig opposition vägrar Ossian att bli interpellerad av det 

etablerade samhället och intar istället en livshållning som närmast kan kallas eskatologisk: 

han finner sig i människors förakt och tiger – allt i tron på att Gud en gång ska träda in, göra 

slut på denna världens ordning och uppenbara sanningen för mänskligheten. Liksom Kant 

verkar Ossian tämligen ointresserad av hur den kommande världen ska gestalta sig – vad han 

vet är att den inte ska se ut så här. Genom förklarandet av styggelsen i rikedomen och 

förvägrandet av den världsliga framgången, även då den räcks honom, visar Ossian på den 

fullständiga förkastelsedomen över vår tid: hur allt kunde och borde vara annorlunda.  

      Vad Ossians därmed ansluter sig till är det som den tidiga kristendomen benämnde som 

livet på den åttonde dagen – den dag som överskrider och upphäver alla andra tidsenheter. 

Arkitektoniskt gestaltat i baptisteriernas oktagona form förmedlades budskapet om hur de 

omvända genom dopets utträde försattes i ett rum bortom tidens begränsningar. Inte som en 

isolerad cell eller appendix. Den åttonde dagen var synlig i de andra dagarna som ett 

vattentryck – ett dolt minne som samexisterade, utan att sammanfalla, med den världsliga 

tiden. Detta var det liv som fick det romerska imperiet att vackla. Likt revolutionens kiliaster 

trodde de omvända sig företräda en ny värld och en ny tid men, till skillnad från dessa 

apokalyptiker, menade de att denna tid redan brutit in. Genom att efter dopets död träda 

tillbaka in i livet med slutets återstod införlivad fann dessa vägens människor en hållning som 

inte skyggade för slutet, inte griper till våld, eller väntar i passiv liknöjdhet. I Ossians förmåga 

att misslyckas, det tema som Walter Ljungqvists själv menade genomsyrar romanen, 

sammansmälter så det heliga med det politiska. Genom övertygelsen om alltings slut ställs 

den etablerade ordningen i kritisk belysning, dess hegemoniska självgodhet välts över ända 

och Ossian öppnar ett rum för en annan auktoritets inträde. Något är och ska komma som inte 



sammanfaller med det nuvarande. För det som stör en civilisationens väktare som Kant är att 

Ossian vägrar låta sig avsöndras– att han inte tecknar en flyktlinje bort mot det slut som ska 

komma. Utan att ta upp varken profetens eller monarkens ämbete väljer han att stanna och 

med dårens envishet, stötas mot de ordningar som en gång kastade ut honom.   

 

V – Efter detta: vårt utträde 

I en av Gamla Testamentet mest kusliga scener förs profeten Hesekiel av Guds ande ut i 

ödemarken. I en dalgång, utspritt över ökensanden, ser han lämningarna av ett förtorkat 

skelett, symbolen för det fallna och skingrade Israel. Och en röst ropar: Ska dessa ben få liv 

igen? När Hesekiel uppmanas att profetera hörs ett rasslande bland benknotorna. Benen fogas 

samman, de får senor och bäddas in i kött och hud. En andens vind, hebreiskans ruach (  ,(ּור חַ 

blåser, liket får liv och reser sig upp ”som en väldig här.” De tolv stammarna församlas, det 

gamla kungariket återupprättas, den kultiska och politiska strukturen konsolideras. Ordningen 

har återställts. När TS Eliot i sin omvändelsedikt Ash Wednesday återupplever Hesekiels vision gör 

han det med en viktig skillnad. Där Hesekiel låter benen gestalta en återgång till det gamla livet låter 

Eliot svaret på frågan om benens ska få liv igen hänga i luften. I en passage späckad med paradoxer 

låter Eliot benen ropa i gudsvinden: ”Vi är glada att vara åtskilda, vi gjorde litet gott för varandra.” 

Precis som hos Hesekiel finns för Eliot en fortsättning bortom slutet, en återuppståndelse om vi så vill, 

men denna existens är ingen återgång till tillståndet före fallet. Infogade i den poetiska formens 

ordning, upptända av Guds andes – ruachs - livgivande vind, finner benen en gemensam existens 

bortom slutet. Här på andra sidan döden lever de ett liv som inte är ett liv. ”Söndertrasade och 

fullständigt hela” talar de ett ”tal utan ord” i ett rum som är ”slutet för det som är utan slut”. Den 

återgång till det tidigare liv som Hesekiels resta skelett tecknade är inte längre ett alternativ. Slutet har 

redan inträffat, vi lever i en existens bortom profetens och monarkens plädering. I en helig glömska 

om världens görande och låtanden, ”förenade i öknens tystnad”, måste vi låta benen ligga. Eliot visste 

att det fanns en väg bortom upprepningens förbannelse – hur slutet i sig alltid inbegriper ett hopp om 

uppståndelse och hur dessa båda komponenter föregriper det som ska komma.. Det finns ingen väg 

tillbaka: ”Efter detta, vårt utträde.” 

 

 


