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Tid i exil 

Anna-Lena Renqvist 

Kära Marcia, ett brev. Som så många gånger tidigare. Om än i den variation 
som tillfället kräver. Nu på tal om den närvaro som du pratade om innan 
sommaren, på slutföreläsningen ”Efterhet”, på temat exil.1 Den stämde till 
eftertanke. Med stöd av minnesanteckningar och mitt i övrigt kanske alltför 
levande minne, kan jag bara hoppas att jag nu inte våldför mig på de 
resonanser och efterklanger som din närvaro ljöd av. 

Jag togs av att du öppnade med de mest barnsliga frågor som samman-
faller med den mest utsattes frågor: Varifrån kommer vi? Var är vi? Vart går 
vi? Du tillskrev dem de oräkneliga människor som i ett politiskt utdraget 
stillestånd flyr för sina egna och näras och käras liv. De flyr i förtvivlat 
sökande efter en skyddad ort, efter ”asyl”. De flyr därför att de måste, de har 
fördrivits, men inte närmast – som vi alla i vår tradition hålls för – från ett 
överjordiskt ursprung bortom tid och rum, utan från en jordisk plats, från 
en geografisk hemort, ”från en synlig plats utom synhåll”, som den 
exilierade Petrarca skrev, för övrigt också det i ett brev.2 

Din betraktelse utgjorde en variation på temat exil inom ramarna för en 
tradition som kommit att närmast sätta likhetstecken mellan ”existens” och 
”exil”. I det förra fallet ett filosofiskt begrepp, i den senare ett teologiskt, 
men i bägge fall med avseende på rörelse från-till. I den grekiska filosofin 
avser ek-sistens naturens rörelse från eller ”ut ur” en bestående orsak, eller 
ett bestående vara till sitt telos; eller med dina ord, ”redan ordet ek-sistere 
uttrycker ett ut eller ur ett föregående varande”. Medan det kristna 
begreppet exil avser den historiska rörelse som Genesis omtalar, den första 
människans, och genom arvsynden alla människors, fördrivning från en 

1 Föreläsningen ”Efterhet” hölls vid Södertörns högskola 27 maj 2016. 
2 Francesco Petrarca, Familiares IV (Torino: UTET, 1977), 1.1–2. 
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himmelsk lustgård till en eller annan plats på jorden. Den kristna teologin 
översätter filosofins existens som ”enskild människa i exil”, eller med den 
samtida syriske exilpoeten Adonis: ”människan som sådan är född i exil”.3  

Tänker vi oss att den existens som vi själva är redan är märkt av ett 
uppbrott – av fördrivningen från vår ursprungliga himmelska hemort – 
erbjuder den jordiska exil som är flyktingens verklighet en existensens exil x 
2. Eller exil x flera. Den flerfaldigt exilierade Petrarca återkommer envist till 
denna exilens säregna matematik. Han adresserar särkilt dig och mig 
eftersom han talar ur våra barns perspektiv. Likt dina och mina barn är 
Petrarca född i exil. Det skiljer honom, som han själv framhåller, från den i 
övrigt långt mer beryktade Odysseus. Att Odysseus lämnat sitt Ithaka först i 
mogen ålder betydde att han erfarit en hemort. Det hade inte Petrarca. Av 
politiska skäl drevs hans föräldrar på flykt redan innan Petrarca var 
tilltänkt, han ”avlades i landsflykt och föddes i landsflykt” och sitt hemland 
Florens skulle han aldrig med egna ögon få se. 4 Att han därtill kom till 
främmande jord i en så svår förlossning att den hotade både honom och 
mamman till livet kom att prägla hans mantra: existens i exil är ett utsatt 
tillstånd.  

Petrarca gör sak av sin egen exil-erfarenhet, men på ett sätt som kastar 
ett så allmänt ljus över exil-varon att det stått sig sedan det 1300-tal i vilket 
han levde och verkade. I Petrarcas förståelse bär exilen på minnet av ett 
tillstånd av annat slag, av en tillvaro före exilen, hemmavid och inte i 
landsflykt – i hans fall traderat minne. Exilen präglas av medvetenheten om 
avstånd, av längtan till närhet och av insikten om närmandets omöjlighet: 
”den plats vi söker är ingenstans”.5 En smärtsam erfarenhet som, menar 
han, skiljer en landsflyktig från en enkel resenär. Skiljelinjen kan vara 
begreppsligt oskarp men smärtan skärper den: ”När det handlar om verklig 
exil spelar tvång och smärta i någon form in. Om du inser det kommer du 
att veta om du är en exil-varo (exul) eller om du är resenär (peregrinus)”.6  

Du fångade upp den kusliga sidan av denna matematiska upprepning: 
”ett kusligt efter” som ”ett efter efter ett efter”. Det kommer sig, menade du, 
av den jordiska exilens specifika brytning, av ”ett avbrott som avbryter 
själva existerandet”, som gör resten till ett efter och existensen själv till en 

 
3 Adonis, Le regard d’Orphée. (Paris: Fayard, 2009), 91. Citatet hämtat från Anders 
Olsson, Ordens asyl (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2011), 17. 
4 Petrarca, ”Brev till min Sokrates”, Familiares I.1, 22–23. 
5 Ibid., XVII, 3, 4. 
6 Ibid., X, 5, 2. 
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”efter-existens – utan återvändo”. Den som gått i jordisk exil kan aldrig 
vända tillbaka. I alla fall inte om exilen varat tillräckligt länge; har vi jordiskt 
sett varit borta för länge har platsen blivit en annan, tiderna har förändrats 
och vi själva med dem. Exilen gör oss till brustna, post-märkta efter-
existenser, vilket svär mot den annars vanliga, romantiskt nostalgiska för-
ståelse av exilen. Nostalgin kultiverar föreställningen om återkomstens möj-
lighet, om än i ett avlägset fjärran, men för den som brutits upp från sitt 
hem är den vägen stängd, och med den alla. Exilen har fråntagit oss hem-
komstens möjlighet och med det den framtid vi kunnat emotse, med dina 
ord, ”exilen måste begripas utifrån sin utvägslöshet, som ofrånkomligen 
aporetisk”.  

Petrarcas anmärkningar ger på flera sätt en resonans till din bild av den 
jordiska exilen som brytning förmögen att klyva ”existensens konkreta 
villkor” och existensen själv i två – eller flera. Det förändrar, som du 
framhöll, innebörden av vad det är att existera i tid och rum; den geo-
grafiska förflyttningen innebär ju också en förskjutning i tiden såsom vi 
lever den. Det faktum att existensen hamnar ”efter” inte bara ett evigt, utan 
också ett tidsligt ”före”, tillåter oss – om jag förstått ditt universella anspråk 
rätt – att se och att ”läsa” existensen för vad den alltid redan är, även om vi 
inte har avläst den som sådan: som ”efter-existens”. Mot den bakgrunden 
framstår exilen som en angelägenhet som berör alla och envar; den upp-
manar oss ”att ompröva vår föreställning om vad det innebär att existera i 
tid och rum, alltså att omtolka och omvärdera inte bara det förflutna och 
framtida [i vårt eget enskild fall], utan att också omformulera själva vår syn 
på tid och rum”.  

Ser vi att och hur exilen avbryter existensen, ser vi också att ”existens i 
exil inte bara är ett kommande ut eller ur en föregående existens eller ett 
icke-existerande, utan en efterhet såsom ”en existens efter att ha existerat”. 
Avbrottet gör existensen till en ensam historia, till ett brottstycke av ett en 
gång helt, till ”ett tillstånd som förblir absolut skiljt men ständigt nära till 
det från vilket det utan återvändo har skiljts”. Om exilens etymologi, ek-
solum (från jord) talar om uppbrottet från en jordisk plats, så talar av-
brottets efterhet om en jordisk tid som har klippts; eller med din betoning, 
”om efterheten definierar nu- och närvarandets rörelse” ska det inte 
förväxlas med ”en rörelse från ett förflutet till en framtid”, eller överhuvud 
taget med ”fördröjandet av det förgångna eller förelöpandet av en framtid i 
detta nu”. Efterhetens närvarande rörelse kan bara förstås som en ”sam-
rörelse av olika fördröjanden och efterklanger”, som en övergång som inte 
övergår, som ett slags permanentat tillstånd som ”svarar upp mot erfaren-
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heten av ett absolut tillstånd skiljt ifrån, men ständigt nära det från vilket 
det utan återvändo har skiljts”. Vilket kort sagt betyder att ”närvarons 
rörelse måste begripas inifrån sitt transit- eller genomgångs-läge, utvägslöst, 
aporetisk”. Om det har, som du påminde oss, minnet i exil allt berätta, det 
är ”memoire du present”, minne av det som är nu, med hänvisning till 
Beaudelaire. Exilens närvarande beskriver inte rörelsen från ett till ett annat, 
men inte heller ett isolerat nu, utan den beskriver ”en oroad och påfrestande 
närhet till ett fjärran”. Som en artikulerad struktur av avlägset närvarande 
tider beskriver den närvarande rörelsen tid i sin helhet. Med dina fina 
ljudbilder har det förflutna och framtiden blivit till ett spel av klanger i 
närvarande rörelse: ”liksom närheten till ett före lever kvar i efterklangen, så 
lever också närheten till det tillkommande” likt ”närheten till det vardande, 
till det som håller på att ske, till skeendet medan det sker, som ett nästan 
framme.” På detta både komplexa och enkla vis gav du oss en icke 
nostalgisk förståelse av exil: ”att existera som efterhet, som närvarande, som 
ett nästan framme – som en dynamisk suspension – definierar en exil”.  

Att det handlar om uppbrottet från en plats är avgörande. Den efterhet 
som exilen närvarogör kan, menade du, inte jämföras med en tillfällig, om 
än aldrig så uppslitande händelse som ställer allt på ända, men som ändå 
kan tillåta en återtagen existens i tillkommande tid: ”efter-existens innebär 
inte att existera efter att något hänt – som efter en separation, ett snitt, en 
katastrof, ett trauma – utan det innebär att existera som just efterhet”. 
Platsens primat kommer sig, om jag förstår dig rätt, av att den bär och när 
vårt jordiska vara. Därav den närhet som exilens efterhet också bär inom 
sig. Som tyska tänkare som lyssnat till språket vetat att höra: ”nachheit- 
nahheit, de klingar som efterklanger av varandra”, som du så vackert 
uttryckte det. Det som exilen fjärmar oss ifrån lever nu kvar som en 
efterklang.  

För att förstå efterhetens närvaro behöver vi förstå närvarandets rörelse, 
och för att göra det behöver vi, som du uppmanade oss, tänka till. Eller 
tänka om. Vi behöver omformulera existensens villkor i både rum och tid. 
Du pekade på den blindhet, eller den dövhet som kända framställningar av 
tid härvidlag präglas av. Här duger till exempel inte den aristoteliska synen 
på tiden som följeslagare till en obrutet kontinuerlig rörelse, eller på nuet 
likt en punkt som flyr – i alla fall i den mån det följer den kontinuerliga 
rörelsen. Här finns ingen plats för närvarande rörelse, eftersom det skulle 
betyda att nuvaron vore delbar – alltså till dels förfluten etc – vilket 
Aristoteles inte kan tänka sig. Och därtill eftersom rörelsen, och med den 
tiden, alltid är på väg någon annanstans; vilket närvarandet i din förståelse 
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inte är. Men inte heller duger den gudomligt inspirerade förståelsen av nuet 
som ett evigt nunc stas, eftersom det inte inbegriper rörelse, eller i varje fall 
inte förändring; i ett evigt bestående nu råder i det avseendet stillhet.  

Kunde den augustinska synen på tid vara ett alternativ? Liksom din är ju 
också Augustinus sak tid i exil, liksom du är han upptagen med, på sitt sätt 
närmast besatt av nuvaron och nuvarons rörelse, av rörelsen i nuvaron och 
nuvaron i rörelse, av att ordna denna röriga rörlighet som tid, liksom av 
”vardandets” specifika nuvaro. Det betyder att även han måste avfärda nunc 
stans som ett alternativt begrepp,7 och av motsvarande skäl också Aristoteles 
framställning av en tid som varken räknar med nuets rörelse eller visar på 
dess plats i tiden. Augustinus ”korrigerar” i denna linje den aristoteliska 
tidsläran med en egensinnig utläggning av nuvarons rörelse i en tid som har 
plats för intet annat än nuets rörelse, ja som själv är denna nuvarande 
rörelse. Om än på en rad olika sätt. Tillspetsat kunde man säga att den 
augustinska tiden utvecklar sig som en solfjäder av olika modus av nu-
varande rörelser. Vilket kanske är dig främmande. Men med det sagt måste 
man konstatera att Augustinus, i din linje, spårar tiden som vi känner den 
till den enskilda existensens nära-fjärran, och likaså med din betoning på 
vår allmänna blindhet för detta existentiala factum brutum. Vi fattar inte att 
vi avlägsnat oss eftersom vi inte ser vad som är oss närmast, vi ser inte det 
avlägsna som nu är utom-inom-inför oss (ante sunt) såsom vårt eget in-
nersta nuvarande själv. Existensens tid är en tid i exil men det inser vi inte, 
åtminstone inte i hela sin vidd. I likhet med författaren själv; han har inte 
förstått det. Däremot har han anat det, och häri ligger den existentiella 
poäng – Augustinus för som bekant upp den på filosofins dagordning – 
med att rätt begripa den nuvarons rörelse som bär och när en tid i exil. Att 
se och förstå, eller som du säger, att veta att läsa den rätt, är för Augustinus 
vägen till att blottlägga existensens gåta; i det mest enskilda fallet att få svar 
på den fråga som jag blivit för mig själv. Vilket på sitt eget gåtfulla vis anger 
en väg ut ur exilen, om väl inte en väg ut för exil-varon. Augustinus ansats 
är på så vis en annan än din; för honom ligger exilens, och med det tidens, 
yttersta mening i utvägen, det kan inte nog understrykas. Men då denna 
mening ligger bortom själva exil-tiden – såsom världens mening kan sägas 

7 Den augustinska tidsläran har en av sina utmaningar i att formulera skillnaden mellan 
tid och evighet. Vilket markeras i tidslärans första paragraf. Augustinus Bekännelser, 
övers. Bengt Ellenberger (Malmö: Artos & Norma Förlag, 2010), XI, 14, 17. 



AD MARCIAM 

148 

ligga utanför världen – sammanfaller han samtidigt med dig när han pekar 
på den utvägslöshet som präglar exil-varons tid i exil.  

Att existera är för Augustinus att vara i exil, och att vara i exil är att vara i 
tiden, vilket i hans drivna förståelse är att vara som tid. Tiden konstituerar 
exilvaron, eller mer i Augustinus ordalag, tiderna är den exilierade själens 
rörelse över olika former av presens, och själens rörelse är så förstått tiden 
som vi känner den: förgänglig tid i jordiskt rum. För exilvaron finns ingen 
utväg i tid och rum, men för en enskild själ finns en utväg. Om jag enskilt 
vill lämna exilen kan detta i ett historiskt ögonblick också ske. Om än till ett 
pris. Givet att exilen definierar den levande människans tid på jorden – och 
tiden på motsvarande sätt människan i exil – så innebär steget ut ur exilen 
också steget ut ur både livet och tiden som vi känner dem. Priset för att 
lämna exilen är kort sagt tid i exil, med allt vad den tillhör, vårt jordiska 
sammanhang och vår jordiska identitet inklusive. I den mån vi adresserar 
vår jordiska identitet i 1:a person singularis, är priset för att träda ut ur 
exilen också vårt jordiska jag; det lämnar vi bakom oss som vi ”lämnar våra 
gamla dagar bakom oss”.8  

I Augustinus uttalade förståelse är det priset alldeles för högt för att en 
levande människa av egen kraft skulle kunna välja det, på sin höjd kunde 
hon vilja det. Vilket inte skulle tjäna så mycket till om det inte vore för den 
oro det medförde och, rent konkret, för det rörliga minne som oron väcker 
till liv – av det avlägsna hon glömt som hela tiden är henne närmast, som är 
det hon själv är. Den hemlika samvaro ur vilken hon i ett ursprung för-
drivits och det smärtsamma – om än vilande – minne hon hyser, definierar 
det som hon, i exil-varon redan är (alltså både före och i och efter exilen). 
Den som erinrar sig det avlägsna hon glömt ska, i ett genuint ”memoire du 
present” minnas den obrutna nuvaron av det avlägsna utom sig inom sig. 
Vilket vi som sagt var inte kan välja; men om och när vi minns det som nu 
är ska vi – det är Augustinus tro – vilja det med den begärande kärlekens 
kraft. Minnet av närvaron gör oss till älskande, och på älskandes vis ska vi 
på alla håll söka det vi begär. I detta upprörda tillstånd kan vi därför komma 
att vända blicken i rätt riktning, se det före-efter-inför som nu är, bejaka det 
vi ser och låta oss hän-föras, alltså låta det föra oss hän, hem, ut ur exil-
tiden. Vilket dock inte betyder att vi skulle föras ur tiden rätt och slätt. 
Träder vi ut ur något träder vi in i ett annat, och träder vi ut ur exil-tidens 
spridda nurvaro, träder vi in i tid som obrutet nu är, i dina ordalag i 

 
8 Ibid., XI, 29, 39. 
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”vardandets nuvarande rörelse, i skeendet medan det sker”. Och om så, om 
jag tillmötesgår det som i denna övergång tillmötesgår mig, i mellanrum-
met, i och som den mellan-tid som hör tillkomstens nuvaro till, är ”jag” inte 
längre, men nu blir jag mig själv: upphävd fast i vardande – och med mig 
allt, tiden själv inklusive. Den som vågar det förlorar en del men vinner 
mer, eftersom ”hon vinner sig själv i sin eviga giltighet”, för att tala med den 
augustinske efterläsaren Kierkegaard. I ett nu, bortom tiderna som vi kän-
ner dem, likväl i den tidsliga nuvarons typiska från-till, ”inte skingrad men 
sträckt mot nuvaron som är inför mig (non distentus sed extentus)”.9 Eller 
som du säger i din essä om den hermeneutiska sömnen, ”den fullständiga 
närvaron kännetecknar erfarenheten av den älskade som inträder i in-
differensen mellan ett själv och ett annat”.10  

Tillkommelsen erfars, den upplevs, men urskiljningslöst. I tillblivelsens 
tid kan inget urskiljas, och något särskiljt jag inte heller. Med Augustinus 
står vi inför en historisk och existentiellt omvälvande händelse, med dig 
kanske inför en ”tilldragelse”, men i bägge fall inför en övergång av ett slag 
som med dig kan liknas vid sömnen, som inte låter ”begrepp, logos, förnuft 
eller överhuvudtaget den mänskliga insikten” att urskilja något men låter 
livet räddas (soteria).11 Sömnen är döden lik, fast som ”en mildare död, 
eftersom den rymmer förmågan att drömma, liksom förmågan att vakna” – 
kanske med drömmar kvar i en kropp till stoff för en yrvaken blick att 
senfärdigt läsa. Också hos Augustinus liknas övergången vid jagets död – 
”jag dör för mitt liv” – men inte vid livets död eftersom den, mer likt den 
vitala sömnen, rymmer just livets räddning, och med det löftet om en vitalt 
ny begynnelse: på en ny strand, i ett nytt sammanhang, med nytt namn, ny 
uppgift etc. Lite i din linje består, för Augustinus, den nya uppgiften i att 
efterläsa, men högt, att berätta för den som vill låna sitt öra åt denna 
oerhörda historia, som inte bara har skett utan också obrutet kan ske.  

Augustinus utarbetar flera av dina begrepp och frågeställningen har ni 
gemensam – hos er båda ligger tonvikten på ”vardandet”, hos er båda för-
stås det som närvarande tid, och i bägge fall över uppbrott och separation – 
men ett moment skiljer er åt. Efterhetens ”vardande” lokaliseras med 
Augustinus till närvarande tid post-exil, medan du ju talar om närvarande 
tid i exil. Däri din tänkvärda variation. Din synkoptiska efterhet kan inte 

9 Ibid. 
10 Marcia Sá Cavalvante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta, 2006), 149. 
11 Ibid., 135–145. 
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avläsas hos Augustinus eftersom han talar om den första exilen. Det kan 
den inte heller hos den annars med jordiskt exil upptagne Petrarca, efter-
som han inte erfarit återvändandets omöjlighet. Däremot hos Odysseus 
eftersom hans gestalt erfarit just det: ogörligheten i att vända tillbaka. 
Odysseus framstår som sinnebilden för exilens efterhet, eller som du säger 
på annat håll, ”förståelsen av exilen som mänskligt villkor framställs av 
Odysseus”.12 Odysseus öde ger ett tidigt vittnesbörd om exil-varons be-
ständiga tillstånd, därtill om den dubbla längtan med motsvarande nega-
tivitet som du omtalar: ”exil är ett liv genomsyrat av en dubbel längtan, den 
av att återvända hem och den av att komma fram. Vilket präglar en dubbel 
negativitet: ”för att när någon som har levt i exil återvänder så känns det 
hemma som främmande, och när den kommer till det hemmet så känns det 
främmande aldrig som hemma”.13  

Odysseus har förlorat ett hem och därtill hoppet om återkomst. Men 
något har han också vunnit. Med Petrarca har han vunnit sin dygd och sin 
hållning,14 med dig – ville jag säga – har han vunnit sin exilierade verklighet: 
exilen som tillstånd och tillståndet som rörelsens transit, ”närvarande som 
en rörelse inom sig själv, som förblir i sig själv” – likväl i vardande. 
Odysseus har förlorat en avlägsen framtid men har, i min förståelse, vunnit 
en närmare: den framtida frukt som ”vardandets skeende” bär i sitt sköte. 
Kanske gör det efter-existensen detsamma, men det gör skillnad för frukten. 
Liksom för oss som i efterläsning får avnjuta dess närvaro.  

Efterheten kunde definiera Odysseus exil, liksom den exil som så många 
av oss, som insett att vi aldrig kan komma åter, upplever att vi lever i. Den 
definierar ett flerfaldigt efter, eller den definierar ett moment av exil efter 
erfarenheten av icke-framkomsten. Och alltså ännu inte det ”före”, när 
existensen i exil ännu inte är såsom efterhet – om jag minns och förstått dig 
rätt. Efter avbrottet men före ”efterheten”, innan existensen blivit en efter-
existens, pekar på det moment med vilket du inledde ditt föredrag: det 
akuta moment när en levande existens flyr från ett hemland i lågor.  

 
12 Marca Sá Cavalcante Schuback, ”Existensfilosofins aktualitet”, 
https://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/centrum_for_praktisk_kunskap_1419243435968_
marcia_sa_cavalcante_schuback_existensfilosofins_aktualitet_pdf/$File/marcia_sa_cava
lcante_schuback_existensfilosofins_aktualitet.pdf, 7. 
13 Ibid., 8. 
14 Petrarca, Familiares II.4.29. Citatet hämtat från Benjamin Jon Boysen, ”Exilens trium” 
i Aiolos 50–51 (Stockholm: Faethon, 2015), 74. 
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Den som flyr från brinnande hus och hem befinner sig i högsta grad i 
rörelse, i högsta fart i övergång, i transit. Men ännu inte i den exilens efter-
existens som var föreläsningens sak. Om vi flyr för vårt liv söker vi skydd, 
om vi är människa söker vi en asyl och om vi är en flykting söker vi det på 
andra sidan en gräns, eller flera gränser. Som flykting behöver vi gå över 
gränser, ofta däremellan, över hela gränsland. Flykten går över övergångar, 
den ena efter den andra, en genomgångs- eller transit-rörelse som plågsamt 
utdraget tillstånd. Eller med den ideala realpolitikens raffinemang, som ett 
permanentat tillstånd på utmärkt plats, i ett för ändamålet upprättat läger. 
Det sammansatta begreppet transit-läger beskriver en politisk realitet, vilket 
i sin tur beskriver en fyrkantig cirkel: ”transit” avser övergående rörelse, 
”läger” ett slutet rum. 

Transitlägret kan erbjuda den skyddade ort vi akut söker, däremot inte 
den skyddsort, den regelrätta asyl vi på längre sikt söker. Som en kring-
gärdad övergånsplats saknas i första hand utvägar. Likt ett fängelse frihets-
berövande, men på sitt eget vis eftersom gärningar här inte räknas. På 
denna plats sonar man inte ett brott, man avtjänar inte ett straff och har 
ingen bestämd tid att avsitta. I transitlägret sitter man på obestämd tid; 
förflutna gärningar gör ingen skillnad här och nu, och gärningar här och nu 
gör ingen skillnad i världen, vare sig nu eller sen. Som i det Limbo som exil-
poeten Dante tecknar i sin Gudomliga Komedi, med avseende på Helvetets 
första krets. Det möter oss just som vi passerat floden, i detta fall Acheron, 
mellan floden och den avgrund som Limbo omger (che l’abisso cigne). 
Liksom i den historia som du återger står också här skuldlösheten och 
utvägslösheten i fokus. Det anar man redan på håll, från denna underliga 
plats hörs, som Dante noterar, ”inga kvalfyllda skrik utan suckar. Suckar 
som får den eviga vinden (l’aura eterna) att skälva. Från en otalig skock 
män, kvinnor och barn”. Över tillfälligheternas spel, kunde man spekulera, 
eftersom ingen här förtjänar sin plats. Limbo är inte avsedd för syndare 
(ch’ei non peccaro); tvärtom, denna mellangård är befolkad av de största 
ibland oss, av Dantes egna lärare däribland, som av den nu bleke Vergilius 
rent påtagligt. 15 I Limbo är man inte därför att man gjort eller inte gjort ett 
eller annat, utan därför att man gjort det i fel tid, innan den rätta vägen, Jesu 
Kristi väg fanns på kartan. Och som därför svårligen – om än inte omöjligen 

 
15 Dante Alighieri, La divina Comedia. Inferno (Milano: Rizzoli Editore, 1949), IV, 22–
34. 
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– kunde väljas.16 I Limbo räknas inte gärningen och har man ingen skuld; i 
det jordiska transit räknas inte heller gärningen, men har man skuld. Ty 
den som här inträder kostar pengar. En jordiskt djävulsk plats.  

Den skyddsort som söks på lång sikt är något annat. Om tillståndet på 
båda orter erfars som transit, i denna mening som ett utvägslöst ”mellan”, 
så finns en skillnad mellan transit-lägret och närvarandets transit eftersom 
den förra är fryst medan den senare medger rörelse, och därför medger oss 
att göra just skillnad – som den som du genom ditt föredrag gjort för oss 
andra. Och som titeln också anspelar på: det finns moment av exil, som 
olika moment av ett ”efter”. Om exilens efter-existens erfars som ”ett efter 
efter ett efter”, så erfars flykten som ett enkelt ”bara” efter. Uppbrott föregår 
bägge, men den akut flyende människan har ännu inte erfarit avbrottets 
”utan återvändo”; hon har ännu sitt emotsedda ”efter efter ett efter” framför 
sig. Vilket i det enskilda fallet gör skillnad. Det gör skillnad att kunna göra 
skillnad, framförallt att tro sig om det.  

Den av dig tecknade efterheten skiljer sig från alla tidigare moment. Bara 
efter-existensen kan erfara det i nuvarons rörelse tillkommande. Schelling, 
som du tillägnat din avhandling, insisterar kanske som ingen annan på det: 
på brytningens vitalitet, på vitalitetens skapande och på skapandets tid. Som 
han säger, ”den som inte förmår bryta med det förflutna har inget förflutet; 
hon är försänkt i det förflutna, hon kommer inte ur det.” Och därav vikten 
att bryta: ”för att få ett förflutet måste hon skiljas från det, bara så kan hon 
över avstånd gå det till mötes, i ett levande nu njuta det förflutna som 
verkligt tillkommande framtid”.17  

I en tradition som förstår existens som exil ska upprinnelsen till tiden 
som vi känner den sökas i hemmet. Den plats vi lämnat ger oss den längtan 
som när vår framtid: att komma fram är att komma tillbaka hem. En kristen 
tänkare som Schelling är formad av denna bild, likväl kommer hos honom 
platsens primat att stå tillbaka för tiden, för det dynamiska spel mellan 
krafter som är tiden som vi känner dem, och för den kärlekens makt som är 

 
16 Hos Dante kan man välja det som inte finns, som att bana den väg som vi andra sedan 
kunnat och kan komma att välja, efter Kristi död och återuppståndelse, då har man 
visserligen passerat Limbo, men som transit. Man har inte blivit kvar, som Abraham, 
Isak och Moses och några till. För dessa få har alltså Limbo varit vad en transit avser att 
vara: ett övergångs-läge. I underjordens limbo finns det bara en, men i alla fall en 
gärning som kan räknas dig till godo, i det jordiska transitlägret knappast någon. 
17 F.W.J. Schelling, Ages of the world (New York: State University of New York Press, 
2000), § 259. 
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tid som vi inte känner den, som är löftet om oskriven framtid – kan ske mot 
framtida nya begynnelser. 

Exilens erfarenhet är en erfarenhet av förlust, men i sitt nuvarande 
vardande bär den likväl framtiden i sitt sköte. Om än inte erfaren som sådan 
av den som lider förlusten så dock av den historia som följer. För vad vore 
vi utan dem som erfarit exilen tillräckligt smärtsamt för att känna den som 
vårt villkor och vi genom dem? Ja i varje fall inte vad vi har blivit, och nu 
fortfarande blir. Med tack Marcia, för de verk i exil som du i dröjande 
närvaro låter oss läsa därefter! 




