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This essay aims to understand the relationship between Shakespeare’s poetical formula, which 

is Hamlet´s claim that “time is out of joint” and Kant’s positioning of time (and space) based 

on Deleuze’s conception in Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumerla 

philosophie kantienne from 1986. I explore this relationship in the way of how Deleuze 

relates it to the entanglement between time and movement. With Kant, time becomes purely 

formal and it has unrolled itself into a pure “straight line” that is all the more mysterious for 

being simple. The consequences of this new Kantian definition of time are tremendous: the 

ancient cosmological harmony between the world and the heavens, man and the heavenly 

gods have broken down. Time has ceased to be an image of the eternal order and time has 

ceased to be curved by God. When time has shaken off its subordination to the periodical 

movements of planets it is out of joint, and in order to see how that time operates I will relate 

it to the temporality within tragic drama.   
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Inledning 

Ur led är tiden: ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen!
1
 

- Shakespeare, Hamlet. 

Vilken relation har Immanuel Kants filosofi till William Shakespeares dramatik? Egentligen 

ingen, men i essän ”Om fyra poetiska formuleringar som skulle kunna sammanfatta den 

kantska filosofin” från Critique et clinique (1993) lyfter den franska tänkaren Gilles Deleuze 

fram en beröringspunkt och koppling mellan Shakespeares poetiska formulering om tiden out 

of joint och den kantska filosofin.
2
 För Deleuze kretsar Kants filosofi kring en viss 

tidsproblematik och ny en förståelse av tiden, som står i opposition till ett klassiskt eller antikt 

dito, vilken kommer att vara avgörande för all efterkommande filosofi.
3
 Shakespeares 

formulering av en tid som är ur led har en filosofisk sprängkraft som inte bara 

uppmärksammats av Deleuze, men som han använder som en väg in i en av de största 

omvändningarna Kants filosofi bidragit med.
4
 

Den filosofiska reflexionen som betraktar tiden är lång och vindlande. Redan under 

antiken gav Aristoteles i sin Physica den klassiska definitionen: ”För detta är tiden: ett tal för 

                                                           
1
 William Shakespeare, Hamlet, övers. Britt G Hallqvist, 1. uppl. Stockholm: Ordfront, 1986, s. 39. 

2
 Essän “Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumerla philosophie kantienne” publicerades först i 

Philosophie 9 (1986): 29-34. Den återfinns utarbetad och i längre version i Critique et clinique (1993), se Gilles 

Deleuze, Essays critical and clinical, övers. Daniel W. Smith & Michael A. Greco, Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1997, s. 27-35. 

 Deleuzes referens till Hamlet förekommer även i huvudverket Différence et répétition (1968) och i det engelska 

förordet till Cinéma II: L'image-temps (1985), se Gilles Deleuze, Cinema. 2, The time-image, övers. Hugh 

Tomlinson & Robert Galeta, London: Athlone, 1986, s xi. 
3
 Tesen att det just är tiden hos Kant eller rättare sagt den nya tidsförståelsen som kommer att vara helt 

avgörande för all efterkommande filosofi lyfter Deleuze fram i sin föreläsningsserie om Kant, Synthèse et temps, 

från 1978. I denna uppsats kommer jag att referera till franskans originaltransskript från dessa föreläsningar 

genom infogade citat. Ett tydliggörande, på svenska av vad som står på spel, kommer alltid att vara föreliggande. 

Av det Kant bidragit med till filosofin så återvänder allt till den nya tidsproblematik, vilket i förlängningen är ett 

försök av Deleuze att kartlägga ett slags modernt tidsmedvetande som står i opposition till ett antik eller klassikt 

sådant: ”On peut essayer de dire que l'ensemble des créations et des nouveautés que le kantisme apportera dans 

la philosophie tourne autour d'un certain problème du temps et d'une conception tout à fait nouvelle du temps, 

une conception dont on peut dire que lorsque Kant l'élabore elle va être décisive pour tout ce qui s'est passé 

ensuite, c'est à dire essayer de déterminer une espèce de conscience moderne du temps par opposition à une 

conscience classique ou à une conscience antique du temps, se Deleuze, Synthèse et temps, 14/03/1978. 
4
 Exempelvis så använder Jaques Derrida referensen till Hamlets tidsnöd: ”time is out of joint”. Repliken utgör 

ledmotivet i Spectres de Marx (1993). Boken finns översatt till på svenska, se Jacques Derrida, Marx spöken: 

skuldstaten, sorgearbetet och Den nya internationalen, övers. Jonas J. Magnusson, Göteborg: Daidalos, 2003. 
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rörelse med avseende på före och efter”.
5
 Detta argument följer Aristoteles utarbetade 

undersökning av tidens koppling till naturens fenomen per se rörelse och förändring.
6
 I den 

grekiska filosofin tänkte man sig att tiden äger rum i naturen (physis) eller i kosmos, 

alternativt att den har sin upprinnelse i kosmos och likt en avbild (eikon) ges i naturen.
7
 

Deleuze påpekar också detta utmärkande drag som ofta understryks, att tiden i den antika 

filosofin underordnas världens cirkulära rörelse som en svängbar dörr eller labyrint som kan 

öppnas mot det eviga ursprunget.
8
  

Vanligen brukar man skilja mellan två separata tillika klassiska traditioner eller synsätt 

när frågan om tiden ska behandlas, som då i regel exemplifieras av just nämnda Aristoteles 

men också kyrkofadern Augustinus av Hippo. Medan Aristoteles uppfatas som primärt 

intresserad av den yttre och den naturliga tiden, så bemöter Augustinus den grekiska 

traditionen genom att vända sig mot den inre tidsupplevesen. Genom att omlokalisera tiden 

från naturen till själen lyckas dock inte Augustinus, som Paul Ricouer argumenterar, ersätta 

den aristoteliska tidsläran och hela den kosmologiska tradition som står bakom honom, där 

tiden omgärdar och avgränsar världen, organiserar och disciplinerar livet.
9
 Däremot kan den 

inre tidsupplevelsen hos Augustinus och dess mått distentio animi, en skingrad, splittrad, 

fragmenterad själ, adderas till det den grekiska filosofin registrerat men inte hanterat: måttets 

produktiva funktion. För Augustinus ges och går tiden när den som fenomen mäts i och 

genom det medvetande som mäter den i ett nu. Tidens gång är själens olika ageranden över 

passivt vilande minnespår som av akter framträder som tider i presens. Augustinus följer det 

filosofiska kanon av Aristoteles, där nuet (to nyn) är det för tiden bestämmande och i samma 

linje tänker Augustinus att nuet (praesens) är ”den enda tid som med rätta kunde sägas 

                                                           
5
 Detta tal får vi i mätandet av rörelsens varaktighet. Aristoteles text kommer att citeras i löpande text från 

Charlotta Weigelts översättning, som är i förberedelse att publiceras av bokförlaget Thales. Se Aristoteles, Fysik 

(opublicerat manuskript), Bok IV, 11, 219a 30–b2.     
6
 Jag använder både ”rörelse” och ”förändring” för att beteckna kinêsis. 

7
 Deleuze ger en kort kommentar till den antika tidsförståelse där tiden, i olika komplexa former, underordnas 

naturen som dess tal. Även en klassisk filosofi ifrågasatte aldrig den allmänna princip som kan härledas till 

Aristoteles kända definition: “Je peux dire, en allant vite, que toute la philosophie antique a maintenu une 

subordination du temps à la nature, même sous des formes très complexes; que la philosophie classique, si 

compliquée qu'aient été ses conceptions du temps, n'a jamais remis en question ce principe très très général. C'est 

la fameuse définition: le temps, c'est le nombre du mouvement.”, se Deleuze, Synthèse et temps, 14/03/1978. 
8
 Gilles Deleuze ”Förord: Om fyra poetiska formuleringar som skulle kunna sammanfatta den kantska filosofin” 

i Kants kritiska filosofi: doktrinen om förmågorna, övers. Carl Montan, Göteborg: Glänta, 2015, s. 25.  
9
 Tesen att Augustinus tidslära inte kan ersätta den aristoteliska motsvarigheten argumenterar Ricœur för i sin 

specifika utläggning som omfattar båda dessa tidsförståelser och som spelas ut mot varandra, se Paul 

Ricœur Time and narrative. Vol. 3, övers. Kathleen Blamey & David Pellaur, Chicago: University of Chicago 

Press 1988, s. 12. 
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vara”.
10

 Däremot kännetecknas Augustinus tidslära av den temporaliserade eller tidsliga 

rörelsen av löpande tider i och genom en enskild själ och avviker därmed från det grekiska 

paradigm som förknippat rörelsen med himlakropparnas över valvet. Något Augustinus 

understrycker: ”En lärd man sade mig en gång att solen och månens och stjärnorna är just 

dessa tidevarv, men jag höll inte med honom”.
11

 Men tiden out of joint, vilken för Deleuze 

innebär den första stora kantska omvändningen, frigör sig från att vara underordnad både den 

kosmologiska och själsliga rörelsen. Ur led är tiden när den ut-vecklats och sträckts ut och 

blivit en rak linje som inte längre markerar världens gräns utan penetrerar och genomlöper 

världen i kraft av sig själv, som en oberoende och tom form.
12

 

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med föreliggande uppsats är att lyfta fram en problematik som omgärdar tiden, det vill 

säga tidens spänningsfyllda förveckling med rörelsen. Genom att aktualisera den förbindelse 

som Deleuze tecknar fram mellan tiden så som den framställs hos Kant och Shakespeares 

poetiska formulering: time is out of joint, har uppsatsen en ambition att skärskåda och belysa 

denna förveckling. Undersökningen utgår ifrån denna frågeställning: vad är det för 

tidsförståelse som Kants shakespeareska aspekt kännetecknar? Samtidigt vill jag lyfta fram 

Deleuzes läsning av Kant, för att visa att det finns andra spår att följa när tidsbegreppet träder 

fram. Och för att gå i annan riktning än den starka tendens inom Deleuzeforskningen som 

oftast utgår ifrån förhållandet till Henri Bergson när tiden ska behandlas.
13

  

 

Litteratur och disposition 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i Deleuzes läsning av Kant och detta sker primärt 

utifrån essän ”Om fyra poetiska formuleringar som skulle kunna sammanfatta den kantska 

filosofin”. Denna essä om Kant finns att hitta som inledning till Carl Montans svenska 

                                                           
10

 Augustinus, Bekännelser, övers. Bengt Ellenberger, Skellefteå: Artos, 1990. s. 277. (övers. mod. från XI, 15, 

20).  
11

 Ibid, s. 282. 
12

 Deleuze, ”Förord: Om fyra poetiska formuleringar som skulle kunna sammanfatta den kantska filosofin”, s. 

27.  
13

 Denna tendens kan bero på att den mest uttömmande analysen, i viss mån, av tidsbegreppet från Deleuzes sida 

sker utifrån just Bergson. Detta görs i det två texter som behandlar filmen - Cinéma 1: L’image-mouvement 

(1983) och Cinéma 2: L’image-temps (1985)  som även har uppmärksammats utanför den akademiska filosofins 

domäner. Den finns förstås avikelser, men den bergonska uttolkningen förekommer även i texter som behandlar 

Deleuzes framhävda koppling mellan Kant och Shakespeare. 
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översättning av Deleuzes monografi La philosophie critique de Kant från 1963.
14

 Essän har 

givits en central roll för denna uppsats eftersom den introducerar förhållandet mellan tiden 

hos Kant och Shakespeares poetiska formulering. Monografin men även föreläsningarna som 

Deleuze höll om Kant 1978 kommer att beröras.
15

 Där utarbetas liknande teman som inringats 

i essän, det vill säga tidsproblematiken i Kants filosofi och förhållandet till Shakespeares 

tragiske hjälte Hamlet. Eftersom det är Deleuzes läsning av just Kant som utgör uppsatsens 

nav har jag valt att välja bort de filmteoretiska studierna, trots att dessa också berör tid, rum 

och rörelse. Och med tanke på uppsatsen omfång kommer Deleuzes huvudverk Différence et 

répétition, från 1968, bara figurera i bakgrunden.
16

  

Bland övrig litteratur finns bland annat James Williams Gilles Deleuze’s philosophy of 

time: a critical introduction and guide, en mer grundläggande och mindre specificerad 

redogörelse kring Deleuzes egna tidsfilosofi. I samband med att jag fördjupar relationen 

mellan tiden i Kants filosofi och dess förbindelse till Shakespeares Hamlet, Prince of 

Denmark kommer uppsatsen delvis ansluta sig till Henry Somers-Halls Time is out of joint: 

Hamlet and pure form of time och Elisabeth Grozs Time is out of joint olika resonemang.  

Uppsatsens första kapitel markerar en generell problematik kring tiden och dess 

förveckling med rörelsen: här framställs en antik förståelse av tiden, som kommer att ställas 

mot Kants dito. Mer exakt en grekisk tradition där tiden underordnas världens cirkulära 

rörelse mot den, i Deleuzes termer, ”kantska omvändningen” där tiden inte längre relateras till 

rörelsen som den mäter. Här presenteras också det subjekt som hos Kant är bestämbart i tiden, 

men där, i tidens form, jaget och självet är skilda. Det första kapitlet avslutas med att 

framställa tidens nya villkor, efter Kant, när den inte längre är underställd rörelsen. I det andra 

kapitlet fördjupas förståelsen av en tid som frigjorts från den cirkulära rörelsen och istället 

blivit en linje. För att illustrera detta kommer Deleuzes läsning av den tyske poeten Friedrich 

Hölderlin och hans bifogade anmärkningar, Anmerkungen zur Oedipus och Ammerkungen zu 

Antigonä, till sina översättningar av Kung Oidipus och Antigone att utarbetas. I centrum står 

ett begrepp som är hämtat från metriken: cesuren, en taktvila som karaktärsiserar den 

avgörande scenen i tragedin. Det avslutande kapitlet kommer visa hur prinsen av Norden, i 

Shakespeares tragedi, fullbordar frigörandet av tiden. Redogörelsen kring Hamlet leder 

tillbaka till både hur tiden framställs hos Kant men också hur subjektet, jaget och självet, 

                                                           
14

 Gilles Deleuze, Kants kritiska filosofi: doktrinen om förmågorna, övers. Carl Montan, Göteborg: Glänta, 2015 
15

 Föreläsningarna, Synthèse et temps, hölls mellan mars och april våren 1978 och finns tillgängliga som 

elektroniskt material, se Gilles Deleuze, Synthèse et temps, 14/03/1978 – 04/04/1978, 

http://www.webdeleuze.com. 
16

 Gilles Deleuze, Difference and Repetition, [New ed.], övers. Paul Patton, London: Continuum, 2004. 

http://www.webdeleuze.com/
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förhåller sig till tidens form, tidens linje. Därefter avlutas uppsatsen med en sammanfattande 

redogörelse kring hur tiden i förhållande till rörelsen har presenterats, hur förvecklingen 

mellan dessa kan förstås och urskiljas med hjälp av Shakespeares poetiska formulering och en 

reflekterande diskussion kring hur subjektet kan förstås i förhållande till tiden. 

1. Den kantska omvändningen 

En av de huvudsakliga punkterna som kan urskiljas i Deleuzes projekt, som avtäcker den 

kantska bilden av subjektets möjligheter, är den nya tidsproblematiken i subjektet och för 

tänkandet. Kants filosofi markerar en veritabel vändpunkt för den moderna filosofin, ett slags 

nollmeridian, den längdgrad som är 0, för tänkandet som efter den överskridits villkoren inte 

längre kan vara desamma. Med hjälp av Shakespeares poetiska formulering från tragedin 

Hamlet, utvecklar Deleuze en tankegång som beskriver en omvändning i fråga om tiden när 

en tidigare antik tillika klassisk tidsuppfattning ställs mot Kants kritiska projekt och dess 

införande av ett rektifierat tidsbegrepp. Det Deleuze beskriver som Kants shakespeareska 

aspekt är ett resonemang som berör ett västerländskt tänkande som har en tendens att utgå 

ifrån en fast och faktiskt värld som sedan genomgår rörelse och tid. Detta har lett till att vi 

tenderar att tänka tid utifrån rörelse, till exempel tiden som klockans visare, ljusets rörelse 

över ett solur eller som solens färd över himlen. Denna uppfattning förutsätter att det först 

fanns en värld som sedan tilldelades rörelse och där sedan tiden skulle vara adderandet eller 

uppmätandet av dessa rörelser.  

1.1 En avbild av evigheten 

I den grekiska filosofin söks tidens fenomen i naturens rörelse och förändring, i världens 

cirkulära rörelse. Detta är en tidsförståelse som Deleuze implicit anknyter till Platondialogen 

Timaios.
17

 I detta skapelseepos utvecklar Platon sin bild av universum, ett verk av en den 

gudomliga hantverkaren, Demiurgen, som i tidernas gryning var sysselsatt med att forma 

världssmidet efter de eviga formernas förebild.
18

 Huvudperson Timaios, pytagorén från 

                                                           
17

 Deleuze för ett resonemang om himlakropparnas rörelse över valvet vilket får oss att tänka att tiden passerar 

och att fåraherden vet, när han ser stjärnornas återkomst, att det är dags att driva fåren vidare: ”ah, l'astre, le 

revoilà, c'est l'heure de conduire mes brebis!”, se Deleuze, Synthèse et temps, 14/03/1978. Det blir klart att denna 

utsaga implicit anknyter till Platondialogen Timaios då Deleuze kommenterar denna och den cirkulära tiden, 

mätandet av planeter, återvändandet av det samma vilket ger tiden en cirkulär form: ” Le cercle du temps, en 

tant qu'il mesure le mouvement planétaire, et le retour du même, c'est précisément ce temps mis en cercle. 

Dans le Timée on avait de très belles pages sur l'arc du Démiurge qui met en cercle, cette activité de ployer”, 

se Deleuze, Synthèse et temps, 21/03/1978. 
18

 Demiurgen, ett namn för skaparguden som härstammar från grekiskans dēmiourgos och betyder 

”hantverkare”, egentligen ”den som arbetar för folket”. Av dēmios ”offentlig” och ergon ”verk”, ”arbete”. 
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Lokroi som gett dialogen namn, redogör hur Demiurgen skapade världsalltet (to pan) som 

före hans ingripande befunnit sig i ett kaotiskt tillstånd: ”Guden ville att allt skulle vara gott 

och inget vara bristfälligt så långt det gick att undvika, så han tog hand om allt som var synligt 

– vilket inte befann sig i vila, utan i oharmonisk och oordnad förändring – och han förde det 

från oordning till ordning, eftersom han menade att detta på alla sätt var bättre än oordning”.
19

 

I denna skapelseakt som frambringar ordning (grekiskans kosmos) hade hantverkaren blicken 

mot det eviga, på det som alltid är. Efter dessa förhållanden ses världen som en avbild 

(eikon).
20

 En avbild anmäler sig i sin differens eftersom den inte är lika med sin förebild, den 

har inte samma realitet eller perfektion, som Timaios förklarar: ”att ge evighet åt något alstrat 

var inte möjligt”.
21

 Förebilden är varande i all evighet men världen som inte är identisk är och 

kommer att vara under all tid: ”avbilden rörde sig framåt enligt ett tal och det talet har vi ju 

gett namnet tid” förklarar Timaios.
22

 Det är den mätbara rörelsen, dagar, nätter, månader och 

år, som enligt denna utsaga är tidsförloppet. Tiden imiterar evigheten och rör sig i strukturen 

av en cirkel efter de mätbara talförhållandena. Det är solen, månen och det fem andra 

himlakropparna som vandrande (planētos) avgränsar och bevakar tidens tal.
23

 Tidens 

uppkomst hos Platon mäter det Sammas och Likas rörelse, tiden gör på så sätt rörelsen 

rationell och mäter en ordning, det vill säga himlakropparnas banor och vändpunkter som en 

kontinuerlig ström. I det oordnade och kaotiska tillstånd, som är förknippat med tillfälligheter 

och slump, finns ingen tid.
24

  

Hos Platon framstår tiden av en cyklisk representation av en kontinuerlig rörelse i ett 

kontinuerligt rum. Tidens definition, som Deleuze belyser och lyfter fram, finner vi i måttet. 

Likt det vi finner hos Aristoteles, där detta mått förstås i termer av tal (arithmos).
25

 Aristoteles 

Physica, där han söker efter naturens grunder (archai), är från undersökningens början väglett 

                                                           
19

 Platon, ”Timaios” i Platon Skrifter Bok 4, Parmenides ; Theaitetos ; Sofisten ; Statsmannen ; Timaios ; Kritias 

; Filebos, övers. Jan Stolpe, Stockholm: Atlantis, 2006, s. 434. 
20

 Demiurgens verksamhet skildras i en serie av olika hanverkarkonster och Timaios betonar att hantverkaren i 

sin verksamhet såg på det eviga. Därför är världen utarbetad som en avbild, Timaios förklarar att: ”under sådana 

förhållanden är det också alldeles nödvändigt att denna är en avbild av något”, se Platon, ”Timaios”, s. 433. 
21

 Platon, ”Timaios”, s. 442. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid, s. 433. 
24

 Detta är dock inte platsen för att i detalj undersöka Platons skapelse, vilken även rymmer hans kosmologi, 

fysik, fysiologi och som blandas med mystik, eftersom det inte är möjligt inom ramen för denna uppsats. Vi får 

nöja oss här med att markera en generell problematik när det kommer till hur tiden och dess representation skrivs 

fram. 
25

 Deleuze använder Aristoteles traderade definition av tiden som en representation för det antika 

tidsmedvetandet: ”C'est la fameuse définition: «le temps, c'est le nombre du mouvement”, se  Deleuze, 

Synthèse et temps, 14/03/1978. 
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av det huvudsakliga syftet att utveckla begrepp som täckande kan beskriva rörelse och 

förändring (kinêsis) i den naturliga världen.
26

 Aristoteles definition av tiden utvecklas i 

samband med förändringens gåta: ”Å andra sidan förekommer förvisso inte tiden utan 

förändring”.
27

 Reservationen som ligger i ordet ”Å”, eller det vi skulle benämna som ett 

”men”, syftar på den viktiga distinktionen mellan tid och rörelse som Aristoteles betonar. 

Denna distinktion går ut på att tid inte är lika med rörelse, utan följer (akolouthein) eller 

ackompanjerar rörelsen: ”Nu förekommer som sagt varje enskilt föremåls förändring och 

rörelse endast i det som självt förändras, eller var nu det föremål som är underkastat rörelse 

eller förändring än må vara, men tiden är ju förefintlig på samma sätt överallt och vid sidan av 

allt”.
28

 Det betyder att det som är i rörelse kan vila, medan tiden aldrig vilar. Aristoteles 

klargör dessutom att all rörelse och förändring kan gå fortare eller långsammare samt ändra 

hastighet, vilket i intet fall gäller för tiden, eftersom tiden inte ändrar hastighet utan genom 

den definieras rörelsens hastighet. Tiden är alltså inte rörelse, däremot i Aristoteles traderade 

förståelse är rörelsen tidens villkor, det vill säga utan rörelse och förändring ges ingen tid: 

”När vi själva inte förändrar vårt tänkande, alternativt inte märker att vi förändras, tycks det 

oss inte att någon tid har förflutit”.
29

 Detta resonemang bygger på det tidsbestämmande nu 

(nyn) som hos Aristoteles urskiljer ett före och ett efter genom (perceptionen av) rörelse och 

förändring. Det är måttet när vi varseblir ett före och ett efter i rörelsen som utsäger att tid 

förflutit. Aristoteles menar att vi greppar att det förekommande och efterkommande är olika, 

att extremerna skiljer sig åt från det som är däremellan och att själen säger att nutiderna är två 

(ett före och ett efter). För Aristoteles bestäms tiden av nuet som en gräns (peras), när vi 

varseblir ett tidigare (nu) och ett senare (nu), kan vi tala om tid.
30

 Tid är alltså talet för det 

tidigare och senare i rörelsen, arithmos kinéseos kata tò próteron kaì hysteron.
31

 

                                                           
26

 Att naturen är orsak till rörelse och förändring, inklusive vila, är för Aristoteles är ett helt grundläggande 

antagande i hans naturbetraktelse. Att naturen är en inre grund för rörelse och vila innebär också för Aristoteles 

att vi inte behöver gå bortom naturen och dess föremål i sökandet efter orsakerna till rörelse. I början av bok II, 1 

utläses denna princip i termer av en inneboende drift till rörelse, för en diskussion kring verklighetens natur och 

förändringens grunder i Fysiken, se Charlotta Weigelt, ”Ett möjligt ursprung?: Aristoteles om naturens grunder 

och vetbarhet i Fysiken” i Filosofisk Tidskrift, Thales, 2011. Vol. 32, nr 3, s. 3-19. 
27

 Aristoteles, Fysik (opublicerat manuskript), Bok IV, 11, 218b 21. 
28

 Ibid, Bok IV, 10, 218b 9. 
29

 Ibid, Bok IV, 11, 218b 21. 
30

 Ibid. Här talar Aristoteles om vår erfarenhet av att tiden flyter förbi. Urskiljandet av tidigare och senare nu 

sker i sin tur utifrån ett visst nu, vilket avgränsar tiden i ett före och efter. Ett nu i bemärkelsen odelbar och som 

sådan orörlig utgångspunkt för vår erfarenhet av tid. Därmed en förutsättning för vår förmåga att urskilja 

framtida och förflutna nu. 
31

 Ibid, Bok IV, 11, 219a 30–b2.     
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Tiden har dock en dragning till att frigöra sig, menar Deleuze, när den rörelse den mäter 

blir avvikande, märkt av jordiska och meterologiska kontingenter. Men rörelsen har också en 

benägenhet att sträva mot det låga och bero på rörelsens äventyr och då, som Deleuze 

beskriver, förblir tiden ”således underordnad rörelsen i det som är ursprungligt och avlett”.
32

  

 

1.2 Kants shakespeareska aspekt 

Om tiden följer världens cirkulära rörelse likt en svängbar dörr så är det gångjärnen, det vill 

säga leden, som är den axel runt vilken dörren vrider sig. Deleuze menar att: ”Leden (cardo) 

indikerar att tiden underordnas de fyra kardinalpunkterna genom vilka de periodiska 

rörelserna, som tiden mäter, passerar”.
33

 Om tiden förblir upphängd i sina gångjärn eller axlar 

så är den underordnad den extensiva rörelsen och då, som Deleuze påpekar, endast som 

rörelsens mått, tal eller intervall. När svängdörren, labyrinten, öppnas mot det eviga 

ursprunget följer, som Deleuze utvecklar i sitt fortsatta resonemang, ”en hel hierarki av 

rörelser”, och utifrån närheten till det eviga, deras nödvändighet, deras perfektion, deras 

likformighet, deras rotation, deras sammansatta spiraler, deras axlar och specifika dörrar 

korresponderar det med tidens tal.
34

  

Tiden out of joint, när gångjärnen lossats från dörren, innebär för Deleuze den första 

kantska omvändingen, där det nu är rörelsen som underordnas tiden. En omvändning som 

Deleuze sammanfattar enligt följande: ”Tiden relateras inte längre till den rörelse den mäter, 

utan rörelsen relateras till den tid som betingar den”.
35

 Den franska översättningen av 

Shakespeares poetiska formulering, Le temps est hors de ses gonds, som Deleuze använder sig 

av, får den precisa innebörden av att gångjärnen har lossats, eftersom franskans gond betyder 

gångjärn.
36

 Shakesperares formulering illustrerar tanken hos Deleuze att tiden, i Kants kritiska 

filosofi, inte framträder som mätande, följande eller underordad världens cirkulära rörelse. 

Det är Kants shakespeareska aspekt, eller så kan man se det som att Kants lära om tiden ger 

Shakespeares formulering en kraftfull mening. Tiden ur led har rätats ut och i tidens ut-

sträckelse (déployait) har den skakat av sig all efterrättelse till den kosmologiska rörelsen. 

Som Williams tydliggör, betyder detta, i den Platonska kontexten, att tiden upphör att röra sig 

                                                           
32

 Deleuze, ”Förord: Om fyra poetiska formuleringar som skulle kunna sammanfatta den kantska filosofin”, s. 

25. 
33

 Ibid. 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
36

 Kardinal (kardinalpunkter som solen, stjärnorna eller väderstrecken vilka Deleuze syftar på) kommer från 

latinets ”cardo” och betyder gångjärn (franskans gond). 



12 
 

i strukturen av en cirkel och imitera evigheten, eftersom avbilden står utan någon förebild.
37

 

Hos Kant markerar tiden inte längre världens gräns, utan är nu istället en linje som 

genomtränger och genomlöper världen i kraft av sig själv, som en oberoende och tom form. 

För Deleuze rör det sig om en radikal omvändning och förståelse av tiden som kommer vara 

extremt viktig för det moderna tänkandet.
38

 

Tiden för Kant, i den transcendentala estetiken, är en åskådningsform a priori, en 

presentation för varje möjligt framträdande.
39

 Att tid (och rum) är en presentation eller en 

åskådning a priori, är föremål för det Kant kallar den ”metafysiska utläggningen”. 

Åskådningen är en singulär föreställning som direkt relaterar till ett erfarenhetsföremål och 

har sitt upphov i sinnligheten. Det som presenterar sig är först och främst föremålet sådant 

som det uppträder, det vill säga det som framträder i åskådningen är först och främst 

fenomenet,
40

 i egenenskap av empirisk sinnlig mångfald (a posteriori).
41

 För Deleuze innebär 

Kants fenomenbegrepp en radikalt ny förståelse av fenomenet, ett helt nytt element inträder 

därmed för filosofin.
42

 Hos Kant betyder inte fenomen sken utan framträdelse, fenomen 

framträder i rum och tid och rummet och tiden är formerna för varje möjligt framträdande. 

Som Deleuze belyser rör det sig om en rörelse från ett disjunktivt begreppspar, från 

sken/essens till ett konjunktivit begreppspar, framträdelse/villkor. Från ett subjekt 

konsubstantiellt med en negativ begränsning, eftersom framträdelsen fattas, till en väsentligt 

positiv subjektivitet som är konstituerande för varje framträdelse.
43

 Av detta påpekar Deleuze 

                                                           
37

 James Williams, Gilles Deleuze's philosophy of time: a critical introduction and guide, Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2011, s. 88. 
38

 Deleuze understrycker att det finns en lång vetenskaplig utveckling som står bakom Kant. Allt sker inte bara i 

Kants huvud utan här får denna utveckling, tillexempelvis Newtons arbete, ett filosofiskt utryck: ”Évidemment, 

il ne s'agit pas de prendre Kant comme ça, ça ne se passe pas seulement dans sa tête, il y a une très longue 

évolution scientifique qui va trouver là son expression philosophique, mais elle avait déjà trouvé, sans doute 

avec Newton, une expression scientifique”, se Deleuze, Synthèse et temps, 21/03/1978. 
39

 Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, övers. Jeanette Emt, Thales, Stockholm, 2004, s. 138. 
40

 Deleuze använder franskans översättningar av Kant och dessa översättningars trohet mot originalet är 

diskutabla.  Men för att förmedla Deleuzes resonemang använder jag ”fenomen” (franskans phénomene) för 

Kants ”Erischeiung”, som annars översätts till ”framträdelse” på svenska. 
41

 Det är två citat som ligger bakom Deleuzes tes kommer ifrån Kants kommentar i ”Allmänna anmärkningar till 

den transcendentala estetiken: ”Jag säger alltså inte att kropparna endast förfaller vara utanför mig” och ”Det 

vore min egen skuld om jag gjorde det som skall räknas till fenomen till blot ett sken”, se Kant, Kritik av det 

rena förnuftet, s. 152  
42

 Deleuze pekar på att Kant föregipper 1900-talets fenomenologi och beskriver Kants filosofi i termer av en 

radikalt nytänkande atmosfär. I och med att fenomen framställs som framträdelse/villkor menar Deleuze att alla 

vi efterföljare i viss mån är och kan förstås som kantianer: ”Je crois ques’ il y a un fondateur de la 

phénoménologie, c’est Kant” och “c’ est une atmosphère de pensée radicalement nouvelle, au point que je peux 

dire qu’ à ce té gard, on est tous kantiens”, se Deleuze, Syntèse et temps, 14/03/78. 
43

 När Deleuze beskriver denna rörelse är det som ett nytt landskap öppnarar sig, ett nytt element inträder för 

filosofin. Det betyder att problematiken förskjuts och kommer att utgöras som fenomenologisk: A la lettre le 
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att ”när en filosof, även skenbart främmande för kantianismen, kungör utbytet av Jubere till 

Parere står han i större skuld till Kant än han själv tror” - en första approximation till att ”Gud 

är död”.
 44

 

Fenomenen är, som Deleuze understycker, alltså inte sken för Kant och inte heller 

produkter av vår aktivitet, eftersom dessa fenomen afficierar oss för så vitt vi är passiva och 

receptiva subjekt. Som formerna för varje möjligt framträdande är tid och rum vår åskådnings 

eller sinnlighets rena former. Som sådana är det också presentationer, men presentationer a 

priori. Det som Deleuze menar presenterar sig är således inte enbart den fenomenala empirska 

mångfalden i rummet och tiden, utan själva rummet och tidens mångfald a priori. Tid och 

rum, den rena åskådningen, är för Kant det enda som sinnligheten presenterar a priori. 

Fenomenen är det som uppträder och att uppträda är att vara i tiden och rummet omedelbart. 

Kant redogör för det på följande sätt: ”Ty eftersom ett föremål endast kan framträda för oss, 

dvs. bli ett objekt för empirisk åskådning, genom sådana rena former i sinnligheten, så är rum 

och tid rena åskådningar som a priori innehåller betingelserna för föremålens möjlighet som 

fenomen”.
45

 Tiden hos Kant relateras inte längre till en rörelse den mäter. Nu måste rörelsen 

istället relateras till den tid som betingar den, eftersom det inte är successionen som definierar 

tiden, utan tiden som definierar rörelsens delar som successiva, sådana som de är bestämda i 

tiden. Om tiden själv skulle vara succession, ”så skulle den behöva äga rum i en annan tid och 

så i oändlighet”, klargör Deleuze.
46

 Tingen följer på varandra i olika tider, men de är 

simultana och de förblir i en tid, som Kant redogör för: ”ty samtidigheten eller det att något 

följer på ett annat skulle inte ens komma i varseblivningen, om inte tidsföreställningen låg till 

grund a priori”.
47

 Tiden hos Kant är därmed formen för allt som förändras och rör sig, med 

endast en dimension är den en oföränderlig form som inte förvandlas. Olika tider är endast 

delar av en och samma tid. Den kantska tesen består i att tiden själv, som den allmänna 

betingelsen för fenomens hela verkliga möjlighet inte kan upphävas, eftersom den är given a 

                                                                                                                                                                                     
paysage conceptuel a complètement changé, le problème n'est absolument plus le même, le problème est 

devenu phénoménologique. Au couple disjonctif apparence/essence, Kant va substituer le couple conjonctif 

ce qui apparaît – conditions de l'apparition. Tout est nouveau là-dedans”, se Deleuze, Syntèse et temps, 

14/03/78.  
44

 Jubere (latin) betyder att ”befalla” och parere (latin) betyder att ”lyda”. Här underförstår Deleuze en referens 

till Leo Sjetovs, La seconde dimension de la pensée som citeras i Deleuzes Nietzsche et  la philosophie (1962), 

som finns översatt till på svenska, se Gilles Deleuze, Nietzsche och filosofin, övers. Johannes Flink, Göteborg: 

Daidalos, 2003. s. 151.  
45

 Kant, Kritik av det rena förnuftet, s. 183. 
46

 Deleuze, ”Förord: Om fyra poetiska formuleringar som skulle kunna sammanfatta den kantska filosofin”, s. 

27. 
47

 Kant, Kritik av det rena förnuftet, s. 138. 
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priori. Tiden är given a priori och endast i den är fenomenens hela verklighet möjlig, eller 

som Kant utvecklar i sitt resonemang: ”De kan samtliga falla bort, men tiden själv, som den 

allmänna betingelse för deras möjlighet kan inte upphävas”.
48

 Vad Kant åskådliggör är att 

tiden inte kan underordnas den extensiva rörelsen, menar Grosz, för då omvandlar man dess 

intensiva egenskaper till endast en extensiv form.
49

 Rörelse inskriver inte tid, utan tiden 

närvar som en autonom form, den tomma tidens ordning och är själva rörelsens förutsättning 

eftersom det nu inte finns något som är ursprungligt eller avlett i tiden. 

Den fundamentala idé som har gått till historien som Kants kopernikanska vändning 

består i, som Deleuze menar: ”att ersätta idén om en harmoni mellan subjekt och objekt (final 

samstämmighet) med principen om objektets nödvändiga underkastelse under subjektet”.
50

 

Kant insåg att filosofin måste vända sig till och ta sin utgångspunkt i den mänskliga 

subjektiviten. Inte en subjektivitet tänkt som ett undersökningsobjekt ute i världen, utan som 

den ort som reflexivt är upplåten inför sig själv och inom ramen för vilken världen församlar 

sig till en syntetisk och meningsmässig sammanhängande enhet. Deleuze förklarar att Kants 

väsentliga upptäckt är att kunskapsförmågan är lagstiftande eller att det finns något 

lagstiftande i kunskapsförmågan.
51

 Det förnuftiga väsendet upptäcker sina nya krafter, vilket 

Deleuze beskriver enligt följande: ”vilken lär oss att det är vi som ger order”.
52

 Det rör sig 

här, som Deleuze visar, om en omkastning av en uppfattning om visdomen som går tillbaka 

till antikens dagar. Där och då definierades den vise på ett visst sätt genom sin finala 

samstämmighet med naturen.
53

 Hos Kant placeras istället människan som naturens lagstiftare: 

som det erfarande, kunskapsalstrande och självmedvetna subjektet som ursprungsplats för den 

meningsfulla världens fenomenala tillblivelse. För Deleuze kommer denna nya 

subjektposition, som impliceras av den kopernikanska vändningen, också att implicera en mer 

övergripande problematik för det filosofiska tänkandet – en första approximation till ”Je est 

un autre”.
54

 

                                                           
48

 Ibid, s. 139. 
49

 Elizabeth Grosz,”Time is out of joint” i Time and History in Deleuze and Serres, Herzogenrath, Bernd (red.), 

London and I Time: Continuum 2012 s.148. 
50

 Deleuze, Kants kritiska filosofi: doktrinen om förmågorna, s. 52 
51

 I monografi om Kant fäster Deleuze särskild uppmärksamhet om hur förmågorna förhåller sig till varandra i en 

systematisk analys. Här räcker det att konstatera att vår konstitution är sådan av en receptiv förmåga, den 

sinneliga åskådningen och tre aktiva förmågor (förstånd, förnuft och inbillningskraft), se Deleuze Kants kritiska 

filosofi: doktrinen om förmågorna, s. 46.   
52

 Ibid. 
53

 Ibid. 
54

 Deleuze menar att Hamlets formulering ”Le temps est hors de ses gonds” är ett sätt att klargöra ett filosofiskt 

tankemönster hos Kant. Rimbauds ”Je est un autre” (sv. jag är en annan) är också en formulering som är 
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1.3 Jag(et) är en annan 

Det fanns en annan antik föreställning om tiden, som Deleuze påpekar, som ett tankemodus 

eller själens intensiva rörelse.
55

 Frågan om tiden och dess rum, ett rum som rymmer tid och en 

tid som äger rum, formulerad av Augustinus i Confessiones står inte att finna i himlen eller på 

jorden.
56

 Inte heller i den naturliga rörelsen, det vill säga en natur vilken befinner sig i rörelse 

och förändring. Hos Augustinus är tid och rum förbundna i och för en enskild själ: ”Det 

syntes mig som att tiden var intet annat än en viss spridning (distentionem). Men av vilken 

sak, det vet jag inte och vilket under om inte av själen själv”.
57

 Tidens tider hos Augustinus, 

det tre tiderna ”vi lärde oss som barn, och som vi lärt ut till barn”, framträder i olika former av 

presens när själen agerar över passivt vilande minnespår.
58

 Det förflutna som ett avtryck av 

dåtida händelser som jag nu minns dem (praesens de praeteritis), framtiden som avtryckens 

projicering på det som skall komma som jag nu förväntar (futurus expectatio) och nutiden 

som begreppet (verba concepta) för det jag nu, nyss varseblivit (praesentibus contuitus).
59

 

Tidens gång för Augustinus är själens rörelse och mäts löpande i ljuset av det överordnade 

begreppet distentio animi, som i en akt spränger själen åt olika riktningar. Likt grekerna 

tänkte sig Augustinus tiden som mått och mäta som rörelse, dock är rörelsen den löpande 

tidens tider. Augustinus labyrintiska undersökning och resonemang kring en nutid som är 

flytande kräver en bestämning av den dynamik eller akt som är förmögen att generera den 

temporaliserade rörelsen, som Augustinus själv vädjar om: ”Det enda jag begär att få veta är 

naturen och kraften hos den tid jag mäter rörelse, och denna rörelses tid, med.”
60

 Återigen är 

                                                                                                                                                                                     
beundransvärt anpassningsbar till tidsproblematiken som kretsar kring Kants filosofiska byggnadsverk: 

”Troisième formule célèbre, émise par un auteur qui n'a rien à voir avec Kant : "je est un autre". Je crois que si 

on sépare ces formules de leurs contextes, elles conviennent admirablement à Kant, si vous les prenez comme 

déclarations abstraites. Peut-être que ça me permettrait de comprendre en elle-même la formule "je est un autre", 

tout comme de comprendre en elle-même la formule "le temps sort de ses gonds", se Deleuze, Syntèse et temps, 

21/03/1978. För Rimbauds poetiska formulering, se Arthur Rimbaud “Till Georges Izambard” och ”Till Paul 

Demeny” i Samlade verk, övers. Elias Wraak, Malmö: Alastor Press, 2003, s. 384-85. 
55

 Deleuze, ”Förord: Om fyra poetiska formuleringar som skulle kunna sammafatta den kantska filosofin”, s. 27. 
56

 Tid hos Augustinus är ett (frälsnings-) historiskt fenomen, för ett historiskt subjekt vars sak är omvändelsen 

och i intet fall är tiden den naturliga rörelsen. 
57

 Begreppet distentionem föregriper Augustinus senare utarbetade begrepp distensio anemi. Ploninus diastasis, 

med vilket Plotinus karaktäriserat själens liv, och livets tid. Livets utsträckning – diastasis zoes – upptar tid. Det 

kan diskuteras huruvida distentio översätter diastesis, det räcker dock här att konstatera att Augustinus distentio, 

i linje med Plotinus diastasis, tjänar till att klippabandet mellan tid och naturlig rörelse. 
58

 Augustinus, Bekännelser, s. 278. 
59

 Ibid, s. 278-279 (XI, 18, 23). När frågan om tiden framställs hos Augustinus i tidslärans bok XI utav hans 

Confessiones, så bildar denna tillsammans med de bigrafiska böckerna, hans livs historia, en slags teoretisk 

arkitektonik. Denna inkorporerar Augustinus meditationer om minne, tid, form och materia och skapelsens 

begynnelse. Dess struktur kan inte redogöras här, utan vi får nöja oss med att framställa den temporala rörelsen. 
60

 Augustinus, Bekännelser, s. 283 (övers. mod. XI, 23, 30). 
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det i ett nu, uppmärksammat, odelat och bestående som är förmöget att skilja och förena det 

tidigare och senare hos en tid som kommer och går.
61

 Det vill säga som i sin differerande 

funktion ger något att mäta.
62

 Likt den aristoteliska tidslärans gräns-nu är uppmärksamhetens 

nu förmöget att skilja det tidigare och senare men har också den produktiva funktionen att 

genererar tid. Det vill säga tid ges och går när den mäts av en själ som mäter tid nu, om tid 

inte mäts så ges den inte i Augustinus mening.
63

    

Deleuze menar att det är Descartes cogito som genomför sekulariseringen eller 

avkristandet av denna spirituella och klosterlika tidsuppfattning (une sorte de temps spirituel 

et monacal) och utvecklar en tankegång kring akten jag tänker. I dess ögonblickliga 

bestämning impliceras en obestämd existens (jag är), som bestämmer en tänkande substans 

som sådan (jag är ett ting som tänker).
64

 Frågan som bör besvaras är hur skulle bestämningen 

kunna ha bäring på det obestämda, om man inte uppger på vilket sätt den är ”bestämbar”? 

Den kantska protesten lämnar ingen annan utväg, menar Deleuze: ”det är bara i tiden, det vill 

säga inom tidens form som den obestämda existensen är bestämbar”.
65

 Därav affekterar ”jag 

tänker” tiden och bestämmer endast ett själv som förändras i tiden och som i varje 

ögonblickligt moment uppvisar en grad av medvetenhet. Följaktligen konstaterar Deleuze att 

tiden som bestämningens form inte beror på själens intensiva rörelse, utan tvärtom beror den 

intensiva processen av medvetenhetsgrader i varje ögonblick på tiden. Kant utför därmed ett 

andra frigörande av tiden och fullbordar dess sekularisering. Men om Kant åter-upprättar en 

bestämmelse för existensen i tiden, så kommer Deleuze att visa att detta inte rör sig om ett 

helt enhetligt subjekt och detta genom att konstruera en paradox: det inre sinnets paradox.
 66

  

Självet är i tiden upphör inte att förändras, det vill säga som ett passivt eller snarare ett 

receptivt själv som bevittnar och upplever förändringar i tiden. Deleuze menar därmed att: 

”Jaget är en akt (jag tänker) som aktivt bestämmer min existens (jag är), men jaget kan enbart 

bestämma den i tiden som existensen av ett passivt, receptivt och föränderligt själv som enbart 

                                                           
61

 Ricœur problematiserar huruvida Augustinus tes, som exemplifieras i Bok XI, 27, 36, av den tysta recitation 

av en dikt vi känner där tanken sträcker sig (cogitationem tendimus) över det hela och jämför och bestämmer 
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föreställer sitt eget tänkandes aktivitet”.
67

 Det handlar om en sprickbildning i subjektet där 

jaget och självet är åtskilda av tidens linje som relaterar dem till varandra under betingelse av 

en grundläggande åtskillnad. Det är det passiva självet som bestämmer existensen och aldrig 

ett aktivt och spontant väsen, vilket innebär att det passiva självet endast föreställer sig 

Jag(et), det vill säga bestämningens spontanitet, som en annan som affekterar.
68

 Därmed är 

jag är skild från sig mig själv i tidens form men ändå är jag en eftersom jaget med 

nödvändighet affekterar denna form, då det i varje ögonblick och inte enbart en succesiv del 

till en annan, utför sin syntes. Självet är med nödvändigt affekterat av detta, som innehåll i 

denna form. Det bestämbaras form gör att det bestämda självet föreställer bestämningen som 

en annan.  

 

1.4 Tiden efter Kant 

Labyrinten som består av en enda rät linje som är 

osynlig och oändlig.
69

 

Tiden out of joint har ut-vecklats och sträckts ut, det betyder att labyrinten har bytt utseende. 

Den är inte längre en cirkel eller spiral, utan en tråd eller en rät linje. Mer gåtfull än enkel, 

obönhörlig och förskräcklig.
70

 Efter Kant, när tiden inte längre är underställd rörelsen, 

framträder den under nya villkor. Nu istället som ett omedelbart och absolut nödvändigt 

villkor för all framträdelse och all erfarenhet. Och därför är inte tiden längre något externt 

vars rörelser och bestämningar utgör tillvarons (be)gräns(ning). Hur ska vi förstå tidens nya 

villkor? Istället för en tid som omgärdar och avgränsar världen, organiserar och disciplinerar 

livet, så befinner vi oss i tiden som interioritet (intériorité), ett verkligt fundamentalt, internt 

och ett produktivt villkor. Deleuze påpekar att: ”Allt som rör sig och förändras är i tiden, men 

tiden själv förändras inte, rör sig inte, inte mer än den inte är evig”.
71

 I denna mening förstås 

tiden nu som all förändrings form, medan tiden själv är oföränderlig (immeuble). Vilket 

Deleuze inte anser betyda att den är evig eller att den skulle ha en evig form (forme éternelle), 
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utan som en autonom form för det som inte är evigt. Det vill säga förändringens och rörelsens 

oföränderliga form. En sådan autonom form förefaller att beteckna ett djupt mysterium, det 

krävs därmed en ny definition av tiden (och rummet).
72

  

Tiden är inte ”utanför oss”, som Deleuze menar, den är inte någon exterioritet i termer 

av ”enkel succession”.
73

 Det betyder inte att tiden är ”inom oss”, att den skulle återfinnas i 

själen eller anden för att projiceras utåt som en kategori. Tiden är i egenskap av att vara 

interioritetsform (forme d’intériorité), ”det inre sinnets form” villkoret för all förändring och 

erfarenhet och således belyser Deleuze att: ”Tiden bör således definieras som en affekt av sig 

själv genom sig själv, eller åtminstone som den formella möjligheten att vara affekterad av sig 

själv”.
74

 I denna betydelse är tiden den interioritet eller det ontologiska villkor inom vilket vi 

själva är och blir under det att rummet förstås som exterioritetsform (forme d’extériorité), ”det 

yttre sinnets form”. Rummet kan därmed inte längre definieras i termer av koexistens och 

samtidighet, utan som Deleuze förklarar: som den formella möjligheten att affekteras av 

någonting annat i egenskap av ett yttre objekt”.
75

  Exterioritetens form betyder inte att rummet 

förutsätter ”någonting annat”, tvärtom eftersom det möjliggör varje föreställning av föremål 

som någonting annat eller yttre. Exterioriteten omfattar immanens, då rummet förblir i sinnet, 

lika mycket som interioretiten omfattar transcendens, då sinnet i förhållande till tiden finner 

sig föreställt som något annat än sig själv, tiden som den formella relation enligt vilken sinnet 

affekterar sig självt. Deleuze konstaterar att: ”Det är inte tiden som är i oss eller åtminstone 

inte i oss mer än något annat är det: det är vi som är i tiden”.
76

  

 

2. Hos en tid som slutat rimma 

Deleuze tar prinsen av Norden, Hamlet, bokstavligen på orden – ur led är tiden - och 

applicerar det på den historiska situation vilken Kant befinner sig i och som tillåter honom att 

inse tidsomvändningens hela betydelse. Tiden out of joint är för Deleuze den första stora 

kantska omvändningen, där rörelsen underordnas tiden eftersom tiden inte längre är den 

ursprungliga himmelska rörelsens kosmiska tid och inte heller det avledda meteorologiska 

rörelsens lantliga tid.
77

 Tiden hos Kant relateras inte längre till den rörelse som den mäter, 

utan rörelsen relateras till den tid som betingar den. Och rörelsen kan inte längre vara en 
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bestämning av föremålet, utan endast en beskrivning av ett rum som vi måste abstrahera för 

att förstå och upptäcka tiden som villkor för handlingen. Om tiden inte längre kan mäta en 

avledd rörelse får den således en riktning och i denna bemärkelse blir den rätlinjig. För att 

illustrera detta ansluter sig Deleuze till Hölderlins förståelse av den grekiska tragedins inre 

uppbyggnad, i form av en våldsam separation i vilken tiden går isär och slutar att rimma.
78

 

 

2.1 En våldsam separation 

Obeveklig och förskräcklig är den långa linje och tomma form som Kung Oidipus 
79

 irrandes 

kringflackar - la longue errance d'Oedipe - i Sofokles tragedi.
80

 Och vid lidandets yttersta 

gräns kvarstår inget mer än tidens eller rummets betingelser, vilket kan läsas som en strikt 

kantiansk tes och där står Oidipus själv i mitten av Sofokles tragedi.
81

 Hölderlin beskriver det 

enligt följande: ”Vid lidandets yttersta gräns kvarstår inget mer eller mindre än tidens eller 

rummets betingelser. I dessa glömmer sig människan, därför att hon lever helt i ögonblicket; 

guden, därför att han är intet annat än tid; och bägge är trolösa, tiden, därför att den i ett 

sådant ögonblick kategoriskt vänder, och början och slut helt enkelt inte passar ihop”.
82 

Denna utsaga där tiden upphör att rimma och när början och slut inte längre passar ihop, 

pekar Deleuze på som en förståelse och skildring av Kants kritiska projekt.
83

 Där sätts 
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människan till doms över tillvaron, och där upphör tiden att vara krökt av en Gud, som får den 

vara beroende av rörelsen.  

 I Hölderlins iakttagelse, i anmärkningarna till Ödipus och Antigonä, finner vi en tid som 

helt enkelt inte passar ihop. I direkt form och i en helig klyvnad uttrycker det en tid som 

upphör att vara cirkulär. Detta sker genom införandet av en cesur,
84

 till följd av en ”kategorisk 

omvändning”: där Gud som enda garant för all mänsklig identitet vänder bort sitt ansikte. 

Samtidigt som människan som egenmäktig domare vänder bort sitt ansikte från Gud och 

därmed sätts till doms över tillvaron.
85

 Denna cesur förklarar ett dramatiskt fenomen, men 

som Aris Fioretos påpekar beskriver den en i grunden religiös händelse.
86

 Det viktiga för 

Deleuze är dock att denna händelse också gestaltar den cirkulära tidens fall, tiden går isär och 

sträcks ut i att den är ur led. Istället för en identitet som garanteras i kraft av en återkomst av 

det samma så bryts denna av ett intrång av ett aktuellt och förkroppsligat nu, det Deleuze 

benämner som un présent pur.
87

 Detta intrång förvandlas under ett ögonblick till en 

matematisk punkt utan innehåll = 0 och distribueras som tidslinjens cesur, med ett icke-

symmetriskt ”före” och ”efter”. Eller i Hölderlins termer, en tid som upphört att rimma. 

 

2.2 Det tragiska cykliska förloppet 

Hur ska vi förstå tiden, denna labyrint som ändrat utseende och inte längre en cirkel utan en 

tråd, en ren rät linje, utifrån Hölderlins schema? För att förstå att det tragiska i en och samma 

rörelse, i helig klyvnad och i ingripandet av gudarnas och människornas enhet och skillnad 

som kommer till utryck av cesurens tomma och obundna form, så krävs ytligare en 

fördjupning och reflexion över det grekiska momentet. Med tanke på hur ett grekiskt kosmos 

och en tid, som följer eller ackompanjerar världens cirkulära rörelse, tidigare har framställts 

ska vi nu se hur detta representeras mera specifikt i den antika tragedin. Deleuze menar att det 

tragiska cykliska förloppet - le cycle du temps tragique - framställs i tre moment, liksom tre 

ojämna bågar hos en cirkel: 1°) begränsningen, la limitation, som inte är något annat än den 

                                                           
84

 Termen ”cesur” kommer ur versläran och betecknar en taktvila eller paus. 
85

 Kants kritiska projekt utgörs initialt av denna dubbla rörelse, enligt Deleuze, vilket å ena sidan sätter 

människan till doms över tillvaron, men å andra sidan avgrundar all möjlighet till någon apodiktisk grund för 

hennes aktivitet överhuvudaget. Deleuze menar att Kant själv senare förråder detta genom att återuppliva Gud 

och Jaget i det praktiska förnuftet. Däremot går Hölderlin möjligtvis ett steg längre, se Difference and Repetition, 

s. 58. 
86

 Hölderlins Sofoklesintresse redogörs av Aris Fioretos, som även disskuterar cesurens teologiska och 

existentiella frågor, se Aris Fioretos, Det kritiska ögonblicket, Hölderlin, Benjamin, Celan, Norstedt, Diss. 

Stockholm: Univ., Stockholm, 1991. s. 44. 
87

 Deleuze, Syntèse et temps, 14/03/1978. 



21 
 

eviga rättvisan. 2°) överträdelsen, la transgression, när den dramatiske individens handling - 

l'acte de la démesure - bryter detta mått, det vill säga överträder den förstnämnda ordningens 

(be)gräns(ning). 3°) återställandet, la réparation, när denna moraliska överträdelse, som ofta 

är förankrad i en nedärvd blodshämnd, leder till en upplösning och senare till försoning. 

Dessa tre moment speglar också som Deleuze påpekar den universella ordningen i ett grekiskt 

kosmos som konstituerar den cirkulära tiden.
88

 Förseelserna och försoningen i den grekiska 

tragedin följer (likt tiden) världens rörelse, den svängbara dörr som öppnas mot det eviga 

ursprunget för att sedan följa den långsamma dödens oändliga väg.
89

 Himlakropparna som rör 

sig över valvet, från den ursprungliga ordningen för att sedan (åter)uppta samma position 

igen, speglar samma tid i ursprunglig och mytologisk betydelse som framställs i den grekiska 

tragedin. Det betyder att början och slut i tragedin rimmar. Från detta mönster menar Deleuze 

att det berömda tragiska ödet har utvecklats, det som man ofta understrycker: allt har hänt 

redan innan tragedin börjat, den är avgjord på förhand och förutbestämd.
90

  

2.3  Ödets dom 

För att gestalta det tragiska cykliska förloppet refererar Deleuze till Orestien, Aischylos 

sammanhängde trilogi av sorgespel.
91

 I dramat Agamemnon är det konungarnas konung, 

Agamemnon, som härskar i Mykene, det mäktigaste kungadömet i Grekland. Ett kungadöme 

som bygger på lag och ordning.
92

 I denna första cykel, som skildrar konungens hemkomst 

från det Trojanska kriget, sker den moraliska överträdelsen som bryter ordnings 

(be)gräns(ning). Enligt Deleuze utspelas detta när hustrun Klytaimestra med egen hand tar 

livet av sin make Agamemnon. Det som kan tilläggas, för att visa att Deleuzes kommentar 

inte är missvisande, är förgrunden till detta skeende. Agamemnon har innan dess, under 

färden till Troja, offrat sin dotter Iohigenia för att blidka Artemis och förskaffa flottan en 

gynnsam vind, samtidigt som Klytaimestra ingår i ett brottsligt förhållande till kungens kusin 

Aigisthos. Men i Deleuzes resonemang är det ändå mordet på Agamemnon som gestaltar 
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överträdelsen, eftersom denna handling kommer att visa sig få konsekvenser som utspelar det 

tragiska cykliska förloppet, den långsamma dödens oändliga väg. Deleuze pekar också på att 

det är inför denna mordscen, när Agamemnon går in i kungaborgen, som dramat egentligen 

redan är över. Detta eftersom ödets dom redan är förutbestämd och tiden är krökt.
93

 I det 

andra dramat, Gravoffret, sker återställandet, genom blodshämndens obönhörliga krav som 

tvingar sonen Orestes att dräpa sin mor Klytaimnestra och hennes älskare Aigisthos. Orestes 

gör sig inte bara skyldig till ett brott som under alla tider tett sig som det mest fruktansvärda, 

ett modersmord, utan han balanserar ut och återställer den tidigare överträdelsen som gått 

över (be)gräns(ning). I trilogins tredje och sista del som Deleuze väljare att inte kommentera, 

så får Orestes ändå stå till svars för sina handlingar. I detta guda-drama jagas Orestes tätt i 

hälarna av hämndgudinnorna Erinnyerna, men med hjälp av Apollon, ljusets gud och Athena, 

vishetens gudinna, blidkas Orestes och står frikänd efter en domstolsförhandling vid 

areopagen i Aten.
94

 

 Den universella, kosmiska och gudomliga ordningen tvingar fram en balansering i den 

tragiska erfarenheten i form av öde och nödvändighet. Ödets dom är liksom tiden krökt i form 

av en återkomst eller ett återvändande som konstituerar varat.
95

 Men det som når oss i 

Hölderlins anteckningar om Sofokles tragedier, Oidipus och Antigone, är att tiden har blivit 

linjär.
96

 I Deleuze termer har tiden sträckts-ut (décourber). Kung Oidipus måste vandra denna 

linje, denna långsamma dödens trånga passage, där det förflutna och det framtida inte längre 

                                                           
93

 Deleuze, Syntèse et temps, 21/03/1978. 
94

 Deleuzes läsning kan tyckas egenartad eftersom Orestes mord på Klytaimnestra förflyttar den till synes 

olösliga mänskliga konflikt från jordiska viljors och lidelsers tummelplats till en av olympier och demoner.  En 

annan tolkning som pekar på att försoningen sker i trilogins avslutande domstollsförhandling är Hegels tidiga 

uppsats ”Über die wissenschaftliche Behandlungsarten des Naturrechts”, först publicerad i Kritisches Journal 

der Philosophie 1802-03. Där är utgångspunkten den konstitution av en rättsordning som sker mellan det 

gudomliga och mänskliga och den jämnvikt som etableras i domstollsförhandling, där gudinnan Athena fäller 

avgörandet och ger namn till den framtida stadstaten. För en redogörelse när det kommer till tragedi (och 

komedi) i Hegels tidiga arbeten, se Sven-Olov Wallensteins kommentar i Hegel, G. W. F., Den dramatiska 

poesin, övers Sven-Olov Wallenstein, Stockholm: Faethon, 2017, s.158-167.  
95

 Ang. ödet, i dialogen mellan Orestes och Klytaimnestra, inför sonens hämnd på modern i Gravoffret, förklarar 

Klytaimnestra att mordet på fadern var ödesbestämt.  Hon ber sin son att låta henne åldras med honom, men 

Orestes svarar: ”Då faller även du för Ödets dom” och ”min faders död har fällt din dom”. Se 

Aischylos, Orestien, övers. Emil Zilliacus, Stockholm: ePan, 2004, s. 184-186. 
96

 Antigone, tredje delen av ”den thebanska trilogin”, skriven 44 före Kristus. Kung Oidipus i Thebes och 

drottning Iokastes dotter Antigone. När Oidipus upptäckt sitt omedvetna brott och i sitt straff stuckit ut sina ögon 

leder Antigone honom till Kolonos. När hon återvänder har bröderna Etokles och Polyneikes stupat efter strid 

mot varandra om herraväldet över Thebe. Etokles som inte velat lämna över makten då det var tänkt 

ursprungligen att bröderna skulle turas om att vara kung. Efter brödernas död, förbjuder den nya härskaren 

Kreon att begrava Polyneikes, eftersom han vänt sig mot sin fäderstad, Antigone kommer att trotsa detta förbud 

och döms därmed till döden. Hon stängs in levande i en grotta där hon tar sitt liv. Se Sofokles, Antigone, övers. 

Jan Stolpe & Lars-Håkan Svensson, Lund: Ellerström, 2003. 



23 
 

rimmar.
97

 Där finns det inte längre någon försoning, om inte bara i form av en obarmhärtig 

död. Och så står även Haimon i Antigone menar Hölderlin.
98

 För Hölderlin är det är siaren 

Tiresias
99

 och hans tal som utgör denna cesur, en brytning och vändpunkt som markeraren en 

rak tidslinje med ett, som Deleuze utrycker det, icke-symmetriskt före och efter. I Hölderlins 

ord beskrivs detta moment såhär: ”Han träder in i ödets gång som en övervakare av naturens 

makter som tragiskt rycker ut människan ur hennes livssfär, hennes inre livs medelpunkt, och 

in i en annan värld och de dödas excentriska sfär”.
100

 Tiresias ingripande förklarar för Oidipus 

att han inte är son till Kung Polybus av Korint och hans fru Merope, de två som uppfostrat 

honom, något Oidipus omöjligt kan föreställa sig, alla personliga minnen som han tidigare 

haft och alla hans framtida förväntningar förändras i detta moment. Han kan inte längre vara 

och efterlikna den han tidigare varit. Faktum är att cesuren inte bara våldsamt separerar tiden 

utan också Oidipus själv. Oidipus upplever nu sitt jag som en annan i detta moment. 

Skillnaden inom honom är resultatet av intrånget av denna cesurs tomma tid, som för ett 

ögonblick i ett förkroppsligat nu klyver subjektet, likt affekten i Kants Kritik der reinen 

Vernunft där självets relation till jaget är reglerat enligt tidens tomma ordning. Denna 

brytpunkt kommer till utryck genom att den tidigare serien av presens inte sammanstrålar med 

detta nu – un présent pur. 

 Hölderlins förståelse av det tragiska pekar också mot en förståelse av det moderna 

tidsmedvetande som Deleuze försöker kartlägga i sin läsning av Kants kritiska projekt. Det 

vill säga en omvändning i fråga om tiden, från ett antikt eller klassiskt tidsmedvetande till ett 

mer modernt.
101

 Hölderlins cesur sönderdelar denna inaktuella tid och markerar en ny: en rak 

linje med ett aktuellt förkroppsligat nu, med en början, ett förflutet och ett slut, en framtid, 

som inte rimmar. Den oändliga cirkulära tiden som konstituerar oändliga repetitioner bryts 

och ersätts av en linje som distribuerar ett icke identisk förflutet med en icke identisk framtid. 
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Detta sker för Hölderlin i tragedins väsen, mötet mellan gud och människa, 

sammansmältningen av mänskligt och gudomligt som slår om i en gränslös åtskillnad.
102

 Som 

han skriver i noterna till Ödipus: ”framställningen av det tragiska beror främst på det 

oerhörda, hur guden och människan parar sig och hur naturmakten och människans innersta 

gränslöst blir ett i vrede, förstår sig självt på ett sådant sätt att den gränslösa föreningen renar 

sig genom gränslös åtskillnad. Τῆς φύσεως γραμματεὺς ἦν τὸν κάλαμον ἀποβρέχων 

εὔνουν”.
103

  

 Det är framförallt Hölderlins resonemang att: ”Den tragiska transporten är nämligen 

egentligen tom och den mest obundna”, som Hölderlin framhåller i Ödipus-anmärkningarna 

vilken Deleuze centerar sin läsning kring.
104

 En tom tidsordning, likt den öken Oidipus måste 

vandra genom, i en tid som upphör vara kardinal och blir istället ordinal, likt den som 

framställs hos Kant. Detta betyder inte, som Deleuze betonar, en förenkling av tidens form, 

tvärtom en intensiv förveckling. Tiden är inte längre underordnad något som sker i den, 

tvärtom kommer nu allt vara underordnat tiden.
105

 Gud själv kommer inte vara något mer än 

tom tid och människan bara existera som en cesur i tiden. Utifrån vad som skisserats här 

måste vi precisera och i större utsträckning tydliggöra de förändrade villkoren för subjektet i 

tiden som tecknats schematiskt av Hölderlin, men med blicken delvis riktad åt ett annat håll, 

nämligen mot Hamlet, för att återknyta till den beröringspunkt som tidigare utarbetats i 

diskussionen kring den kantska omvändningen. 

 

 

 

 

                                                           
102

 Deleuze noterar att Sofokles betecknar Oidipus som ateos (ἄθεος), vilket betyder utan Gud. Det handlar alltså 

inte om någon tro eller ateism, för även när Oidipus till slut får reda på att han dödat Laios så ekar (guda)himlen 

tyst: ”Ce pourquoi Oedipe est dit par Sophocle "atheos", qui ne veut pas dire athée, mais le séparé de Dieu”, 

se Deleuze, Syntèse et temps, 21/03/1978.  
103

 Hölderlin, Kom nu eld!, s. 249. Τῆς φύσεως γραμματεὺς ἦν τὸν κάλαμον ἀποβρέχων εὔνουν – Grekiska: Tes 

fyseos grammateus en ton kalamon apobrechon eunon, ”han var en naturens skrivare, doppade sitt skrivrör i den 

för det goda sinnet”. Aris Fioretos förklarar i en not (223-224) att denna sats återfinns i en bysantinsk 

encyklopedi från 900-talet och hänvisas till Aristoteles. Hölderlin skriver eunoun istället för eis noun, ”det goda 

sinnet”, ”det välmenade”, se Hölderlin, Kom nu eld!, s. 309.  
104

 Transporten – Grekiskans μεταφορά, metafora, betyder ordagrant ”överföring eller ”transport”, se Hölderlin, 

”Anmärkningar till Oidipus”, s. 237. 
105

 Deleuze understrycker att tiden som en rak linje är mer gåtfull än enkel: ”Ça ne veut pas du tout dire une 

simplification de la figure du temps, je voudrais que vous sentiez au contraire une intense complication de la 

figure du temps. Le temps n'est plus subordonné à quelque chose qui se passe en lui, c'est au contraire tout le 

reste qui se subordonne au temps”, se Deleuze, Syntèse et temps, 21/03/1978. 



25 
 

3. Hamlets kantska natur 

 

Kritik av det rena förnuftet är Hamlets, prinsen av nordens, bok.
106

 

För Deleuze är det snarare Hamlet som fullbordar frigörandet av tiden än Oidipus som trots 

allt fortfarande är pådriven av sitt kringflackande som av en avledd rörelse.
107

 Hamlet utför 

verkligen den kantska omvändningen eftersom hans egen rörelse inte är något annat än 

resultatet av bestämningens succession. Deleuze konstaterar att: ”Hamlet var den förste 

hjälten som verkligen behövde tiden för att kunna handla, medan de föregående hjältarna var 

underordnade tiden som en ursprunglig rörelse (Aischylos) eller en absurd handling 

(Sofokles)”.
108

 Detta betyder, som Grosz också pekar på och som det tidigare kapitlet 

utarbetat: att tidens funktion i den grekiska tragedin är en oundviklig konsekvens av ett 

händelseförlopp såsom härlett på förhand, rättare sagt ödesbestämt.
109

 Hamlet däremot, som 

vi kommer att se, upplever tiden som ett fundament till sitt agerande och är inte pådriven en 

avledd rörelse som hans agreande rättar sig efter, som dessutom skulle vara tidsbestämmande 

för dramats gång. Det representativa med referenserna Hamlet och Oidipus i Deleuzes 

tidsfilosofi handlar inte bara om vad dessa tragiska hjältar säger och gör, utan också hur de 

säger och agerar i sina äventyr där tiden, anspelar på vanvett, varvid alla försök att kvarhålla 

tiden intakt och oförändrad eller återställa den till dess naturliga ordning slutar i tragedi.  

 

3.1 Tiden är ur led 

Innan Shakesperares tragedi Hamlet, Prince of Denmark ens börjat har den unga prinsen 

Hamlet förlorat sin aktade fader konungen och Hamlets moder har gift sig med farbrodern 

Claudius som är ny kung i riket Danmark. Hamlets replik, klagande i tidsnöd: ”ur led är tiden: 

ve!”, framförs när han konfronteras av den vålnad som uppenbarat sig och som är, eller 

representerar, hans egen fader.
110

 Vålnaden avslöjar för Hamlet att det är farbrodern Claudius 
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som förgiftat fadern (honom), för att sedan ta över kungakronan och (hans) hustru, Hamlets 

mor, drottningen Gertrude. Farbroderns svek är ohyggligt och hatet mot honom växer sig 

starkt inom Hamlet. Alla dessa jordiska konspirationer har skett i en rasande fart medan 

vålnaden (fadern) tycks befinna sig i en stillastående tid, i limbo där han riskerar att hamna i 

glömska och falla ur tiden. Därför uppmanar han sonen, Hamlet, att minnas honom.
111

  

Den naturliga ordningen har satts ur spel, konstaterar Arne Melberg, på grund av ett 

förhastat mord och ett förhastat giftermål.
112

. Tiden saknar nu naturliga referenspunkter, 

eftersom den har hakats av från sin förenklade cirkulära rörelse och historicitet.  Tiden följer 

och mäter inte längre världens naturliga ordning eftersom det egentligen är Hamlet och inte 

farbrodern, som är den naturliga efterföljaren till kungatronen. Dessutom har Hamlets moder 

blivit den onaturliga makan till sin egen svåger, som Melberg påpekar.
113

 Följaktligen blir det 

Hamlets uppgift att hämnas fadern och återställa den naturliga (tidens) ordning, eller som 

Hamlet själv klagandes konstaterar: ”jag är den som föddes att den vrida rätt igen”
114

 Tiden 

har blivit, som Deleuze menar: ”stadens tid och inget annat, tidens rena ordning”.
115

 Det 

betyder inte endast att tiden är frigjord den himmelska eller kosmiska rörelsen, det betyder 

också som Grozs klargör en omvandling av tiden som nu i sin egenkraft har en inverkan, i 

positiv bemärkelse, på tillvaron.
116

 Hamlet kommer att behöva tid för att hämnas.  

I sin uppgift att hämnas sin far slits prins Hamlet mellan hatet mot farbrodern och 

sorgen över moderns svek. Hamlet är fylld av förtvivlan, med samvetskval och i melankoli 

tvekar han i sitt hämnduppdrag. Tiden är för Hamlet fördröjd och i avbrott menar Grozs.
117

 

Deleuze koncentrerar dock sin uppmärksamhet på Hamlets tvivlande eftersom den 

tillkännager hans: ”kantska natur”.
118

 Hamlet framträder som en passiv existens och är därför 

varken skepticismens eller tvivlets man, utan han är kritikens man.  
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3.2 Sjöresan 

Hamlet passiva existens är betingad av tvivlande och tvekande när han egentligen ska agera i 

Shakespeares hämnddrama: ”Men vad gör jag själv? Min far är mördad och min moder 

utskämd, hett blod och kallt förnuft talar för hämnd, men jag, jag låter allting ligga!”.
119

 

Varför tvekar Hamlet? Är det en inre konflikt som utgör hans begränsning till att agera? 

Hamlets psykologiska natur ligger inte, vilket Sommers-Halls förklarar, i Deleuzes filosofiska 

intresse, utan det är den tid vilken Hamlet opererar och framställs i som Deleuze fokuserar 

på.
120

 Hamlets passiva väsen som tvekar inför hämnd över fadersmordet kan inte definieras 

likt Sofokles hämndfulle son Orestes vars agerande följer en ursprunglig rörelse, eller som 

han själv förklarar: ”ty många sporrar driva mig till handling.
121

  

Hamlets omgivning uppfattar honom som vansinnig och han beordras av den nya 

kungen, farbrodern, att resa till England med ett brev till landets kung, i vilket han uppmanar 

kungen att genast döda Hamlet. Dock lyckas Hamlet undkomma detta öde och återvänder 

med ett piratskepp till Danmark. I Deleuzes läsning kommer denna sjöresa att spela en 

fundamental roll för Hamlet så han kommer tillbaka från denna förklarande: ”Det var liksom 

ett uppror inom mig. Jag kunde inte sova, och jag tyckte att jag låg sämre än en myterist med 

black om foten – men så for jag upp. Ja tack och lov för infall!”.
122

 Det är någoting som har 

hänt med Hamlet, såhär skulle han aldrig ha yttrat sig innan denna resa. Det är som om 

sjöresan till England har gjort något med Hamlet och hans tvivel, gett honom ett infall att 

agera till den uppgift som innan inte tyckts vara möjlig för Hamlets själv. Sjöresan, menar 

Deleuze, har spelat cesurens roll. Den har inte bara sträckt ut tiden, som nu har en början och 

ett slut som inte längre rimmar, som är osymmetriska. Cesuren är, för Deleuze, också det 

explosiva moment i dramat då subjektet spricker i tidens tomma ordning. Denna 

sprickbildning eller fraktur frigör subjektet från lag och omdöme belagt av gudar och när 

Deleuze använder sig av den framställningsform som Hölderlin skisserat kan två 
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huvudsakliga punkter utkristalliseras menar Williams.
123

 För det första ger cesuren honom en 

avgörande inblick i vilken roll tiden spelar. För det andra kan subjektet som denna cesur bara 

existera som ett moment av tiden och detta som ett passivt, det vill säga ett receptivt subjekt, 

som genom en våldsam separation blivit separerad från Gud och tidslinjeformens ändar, det 

vill säga dess början och slut.
124

  

 

3.3 Subjektets vansinne   

I projektionen av ett idealt själv, vilket är den framtida Hamlets akt, lösgör sig prinsen från 

sitt förflutna och glömmer sitt själv i förhållande till tiden. I detta aktuella förkroppsligade nu 

markerat av tidslinjens cesur är framtiden den horisont i vilken handling tar kraft ifrån och 

den förflutna tid lämnas, då akten i sin bild varit för stor för självet, det vill säga hämnden i 

Hamlets fall. Deleuze identifierar i både Hamlets och Oidipus fall, en a apriorisk 

(tidslig)ordning vilken utgör en dåtid eller ett före cesurens intrång.
125

 Cesuren förstår 

Deleuze, oavsett dess specifika fall, som en bild eller symbol av en unik och oerhörd 

händelse. En händelse som är tillräcklig täckande för att inordna tiden tillsammans (esamblé), 

men denna bild samlar tiden i ojämna delar som inte rimmar.
126

 Denna oerhörda händelse som 

är tillräcklig för att ge tidens delar tillsammans kan symboliskt utryckas på många olika sätt 

menar Deleuze och föreslår: ”att vrida tiden ur led, eller att få solen att explodera, att kasta sig 

själv in i vulkanen, att döda Gud eller fadern”.
127

 Denna symboliska bild som konstituerar 

cesurens intrång härleder samtidigt det förflutna, innan akten och det framtida, det som sker 

efter akten och därav tiden tillsammans, i dess totalitet. Dock i den mån att fördelningen är 

ojämn, att början och slut inte rimmar, möjliggörs en temporal eller tidslig serie. Men inte i 

form av en ödesbestämd cykel, utan av en ren rät linje med ett icke-symmetriskt förflutet och 

framtida. Låt oss urskilja detta i tre steg: 1°) Ett förflutet som definieras a priori, det vill säga 

en tid när den bilden av akten tyckts vara för stor för självet. För Deleuze spelar det mindre 

roll om denna akt sedan faktiskt, empiriskt, utförs. Detta eftersom det förflutna, det nutida och 

det framtida inte har ett empiriskt kriterium. Oidipus har ju redan agerat medan Hamlet ännu 

inte gjort det.
128

 2°) Det förkroppsligande nuet, un présent pur, som refererar till cesuren själv 
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och är liksom nuets metamorfos. I detta ögonblick likställs självet med akten samtidigt som 

det sker dubbelt avledande jaget självet i tiden som är ur led och som Deleuze menar svarar 

mot subjektets vansinne.
129

 I projektionen av ett idealt själv vilken är bilden av handlingen, 

markerad som Hamlets sjöresa, blir den passiva hjälten ”kapabel” till att aktivt handla. 3°) 

När framtiden framträder visar det sig att den oerhörda händelsen och jagets akt har en hemlig 

förbindelse som exkluderar självet, det vänder sig tillbaka mot det nu likställda självet och 

splittar dess identitet. Självet har likställts med det oliksjälva i sig självt och är därmed inte 

längre en fast identitet av det samma. Dessa tre moment skulle kunna sammanfattas enligt 

följande, för ett ögonblick lämnar det passiva självet tillfälligt sitt vara, för att sedan tillfälligt 

bryta med det aktuella nuet för att därefter återvända som någon annan. Subjektet spricker 

eftersom tiden som interioritet inte upphör att urholka oss själva, skilja oss från oss själva, 

klyva oss även om vår enhet består. Subjektet är en ständig konstruktion i förhållande till 

tiden - en tanke som ofta upprepas och förekommer i Deleuze œuvre.
130

 

 

Avslutning 

Vad för tidsförståelse kännetecknar Kants shakespearska aspekt? Så lyder den fråga som 

ligger till grund för denna undersökning och utifrån denna fråga upprättades uppsatsens 

sökande efter en förståelse för den beröringspunkt som Deleuze tecknar fram i essän ”Om 

fyra poetiska formuleringar som kan sammanfatta den kantska filosofin”. Det rör sig om den, 

enligt Deleuze, moderna förståelsen av tiden vilken Kants filosofi kretsar kring och 

Shakespeares poetiska formulering, Hamlets konstaterande: ur led är tiden. Den problematik 

som framträder ur denna läsning berör förvecklingen mellan tid och rörelse, men i 

förlängningen också frågor kring hur tiden definieras och hur subjektets position utgörs i 

relation till denna. 

I det första kapitlet utarbetades, i viss utsträckning, ett svar på frågan vad Deleuze 

menar med att tiden hos Kant framträder, likt Shakesperares formulering, ur led. Genom att 

ställa en antik föreställning om tiden mot Kants dito skrevs en omvändning fram utifrån tidens 

relation till rörelsen. I Platon-dialogen Timaios, men även för ett antikt tidsmedvetande, är 
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tiden märkt av meteorologiska och jordiska materiella kontingenser. Tiden framställs som den 

följande ackompanjerar världens cirkulära rörelse, likt en svängbarr dörr. Tiden är då endast 

ett tal, så även definierad av Aristoteles, och därmed beroende av rörelsens äventyr och 

underordnad det som är ursprungligt och avlett. Deleuze menar att det är först hos Kant som 

tiden frigör sig från att vara underordnad rörelsen och att tiden nu inte längre markerar 

världens gräns. Tiden out of joint, när gångjärnen lotsats från svängdörren, handlar inte bara 

om tidens emancipation utan också om en kantsk omvändning: där rörelsen istället måste 

relateras till den transcendentala estetikens betingelser. Tiden (och rummet) hos Kant är 

presentationer eller åskådningar a priori som innehåller betingelserna för föremålens 

möjlighet som fenomen. I denna tomma tidens ordning finns det varken något som är 

ursprungligt eller avlett. Tidens nya villkor för subjektet, det receptiva självet i Kants tidsform 

presenterades och följdes upp genom att diskutera hur Deleuze framställer den labyrint som 

byter utseende. Allt som nu rör sig och förändras är i tiden, men tiden själv, denna tomma 

ordning, förändras inte, rör sig inte. 

I det första kapitlet har det antytts att tiden hos Kant fått en annan riktning, den har bytt 

form och är inte längre en cirkel eller spiral utan en tråd. En ren rät linje mer gåtfull än enkel. 

Tiden framträder inte alls i bemärkelsen att den skulle mäta en avledd rörelse utan påtvingar 

varje möjlig rörelse sina bestämningars succession. Det andra kapitlet iscensatte, genom den 

grekiska tragedin, denna tid som upphört att vara krökt av Gud, som får tiden att vara 

beroende av rörelsen. Detta gjordes med hjälp av Hölderlin, som sägs vara inspirerad av Kant 

och som ser Oidipus slå in på denna långsamma dödens trånga passage genom att följa en 

ordning som ”slutat rimma”. Deleuze använder sig av Hölderlins framställningsform av det 

tragiska, vilken befinner sig i hjärtat av Deleuzes förståelse av tidsproblematiken hos Kant 

och visar på den intensiva förveckling som sker när tiden byter form och utseende. I denna del 

av uppsatsen presenterades också det tragiska inslaget av den cykliska tiden, vilken 

representeras utifrån Deleuzes förståelse av Aischylos sammanhängande cykel av tre 

sorgespel. I ett grekiskt kosmos, en ordnad värld, kunde ödets dom urskiljas som en 

förutsättning som får tragedins förseelser och försoningar att ske inom ramen för en cirkulär 

tid. Där är allt ödesbestämt, eftersom det rimmar och följer den långsamma dödens oändliga 

väg. Den tomma tidsordning med ett icke-symmetriskt före och efter genom cesurens intrång 

som Deleuze finner i läsningen av Hölderlin gör att subjektet spricker och ledde upp till det 

tredje och sista kapitlet. 

 I det avslutande kapitlet framställdes Hamlets, i Hamlet, Prince of Denmark, kantska 

natur vilken får honom att fullborda frigörandet av tiden. Hamlets egen rörelse är inget annat 
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än resultatet av bestämningens succession vilket innebär för Deleuze att Hamlet är den första 

hjälten att verkligen behöva tiden för att kunna handla. I denna tragedi finner vi en tid som 

inte längre är himmelsk eller kosmisk, utan istället har blivit stadens tid, tidens rena ordning. 

Det är den tid Hamlet behöver för att agera, men Hamlets passiva existens, hans kantska 

natur, får honom att tveka i sin uppgift att hämnas sin faders död. I Shakespeares tragedi 

finner Deleuze en a priorisk ordning, det vill säga en tid som tycks markera en gräns för 

Hamlets agerande och därmed tycks akten att hämnas sin döde far vara för stor för den 

passiva prinsen. Däremot kommer sjöresan till England, vilken för Deleuze markerar 

tidslinjens cesur, få Hamlet att i ett förkroppsligat nu och för ett ögonblick bli kapabel till att 

agera och lösgöra sig från den tidigare a prioriska ordningens (be)gräns(ning). Tidslinjens 

cesur markerar inte bara en tid som slutat rimma utan den ger tidens alla delar tillsammans i 

en symbolisk bild som konstituerar ett förflutet, innan cesuren och ett framtida, det som 

kommer att ske efter cesuren. Detta möjliggör en ojämn temporal eller tidslig serie och inte 

alls en cirkulär tid med oändliga repetitioner. Cesuren klyver också subjektet och i dess 

sprickbildning skiljer sig jaget från sitt själv inom tidens tomma form. Självet upphör inte att 

förändras inom denna tidsform, eftersom existensen utgörs av ett passivt, receptivt och 

föränderligt själv. Deleuze menar att tiden som interioritet inte upphör att urholka oss själva, 

skilja oss från oss själva, klyva oss även om vår enhet består. Vad kan detta innebära? Kanske 

är det ”jag” som artikuleras i tänkandet endast en slump som inte längre nödvändigtvis 

hänvisar till en självidentitet eller det enhetligta subjekt vilket grundar tillvaron? Klart står att 

Deleuze erbjuder ett nytt sätt att tänka kring subjektet, jaget, identitet och inte som en given 

storhet. Utan som en ständig konstruktion, och det i tiden. 
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