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Abstract	  

In this essay I discuss conscience as analyzed by Heidegger in his magnum opus Being and 

Time from 1927. In Heidegger´s phenomenological ontology conscience is an uncanny call 

that comes from ourselves and is directed to ourselves; an inner foreign voice that suddenly 

strikes us in our everydayness and summons us to face our own being, that is: our own 

uncanniness. According to Heidegger to face one´s being is to face the human existence itself 

as essentially free, finite and historical, which in its extension means to face oneself as the 

conscious being one is. My question focuses on the who: who is the one that calls inside of us 

– who is it that we listen to? Or, to put it differently: what in our existence makes it possible 

for us to simultaneously be the caller and the one that is being called on? Whereas Heidegger 

answers by referring to the distinction between Being and being(s), which is essential in his 

philosophy, I choose another and extended direction of interpretation, namely one that points 

precisely at the uncanny – demonic – character of existence. This interpretation is developed 

specifically in relation to some of Heidegger´s later writings, his readings of Sophocles´ 

Antigone as well as his Letter on Humanism. It is my intention to show that Heidegger 

through his analysis on the uncanny and historical human being implicitly makes room for a 

demonic understanding of conscience as an ethical phenomenon that relates it not only to 

being and death, but also to the dead. 

Key words: Heidegger, the call of conscience, uncanniness, death, historicity, authenticity, 

ethics, Antigone
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1.	  Inledning	  

När samvetet ropar inom mig är du långt härifrån –  

 

I nattens mörker – avgrundslika ljus – väcks jag av en röst. Rummet, nyss välbekant: 

förvandlat. Skugglikt. Tystnaden bryter igenom som ett spjut. Dränker ljuden utifrån. Strupen 

snörs åt. Jag kippar efter luft, söker efter min egen röst. Din röst i mig från förr – tystad. 

Förlorad i ett rop från andra sidan. Kallar mig upp – 

   

Samvetets fenomen har diskuterats sedan tänkandets början. Såväl i den grekiska som i den 

judisk-kristna traditionen kopplas det till hörseln och hörandet. Samvetet är något vi hör, eller 

är hörsamma mot. Inom fenomenologin benämns det ofta i termer av röst och tal. Är det inte 

också så vi vanligtvis tänker på det, som en inre röst och vägvisare som talar till oss och 

kräver ett svar, kallar oss upp inför ett ansvar; en egen röst som berättar något om vilka vi är? 

”Mitt samvete förbjuder mig” säger vi och hänvisar till – ja, vad? Vad är detta egna, 

ofrivilliga, kompromisslösa och tvingande som tillhör var och en av oss och samtidigt ger 

uttryck för något gemensamt, en gemensam erfarenhet och kunskap om rätt och fel? Varifrån 

kommer detta samvete som talar till oss om skuld och ansvar, kräver något av oss, kanske mot 

vår egen vilja, tränger sig på och gör sig hört?   

Ordet samvete kan etymologiskt knytas till latinets conscientia, som återfinns i 

alla moderna språk, i engelskans conscience såväl som i tyskans Gewissen. Grekiskan har 

ingen direkt motsvarighet, men det ord som vanligtvis används är suneidesis, som även det 

har med kunskap, sam- eller med-vetande, att göra. I Michael Hydes bok The call of 

conscience – Heidegger and Levinas, rhetoric and the euthanasia debate behandlas samvetet 

som ett helt grundläggande mänskligt fenomen och en förutsättning för ett fungerande 

gemensamt, samhälleligt liv.1 Vad skulle hända om samvetet inte fanns, frågar sig Hyde; om 

vi var samvetslösa varelser som handlade enbart för vår egen vinnings skull och tog hänsyn 

endast i den mån vi kunde uppnå egna fördelar? Skulle vi då överhuvudtaget vara 

”människor”? Samvetet hindrar oss enligt Hyde från att bete oss hur som helst mot andra och 

                                                
1 Hyde, 2001. I noterna anger jag endast författare och utgivningsår. När jag använder mig av översatta verk 
anges även året för översättningen. Översättarens namn anges vid första referenstillfället, sidnummer endast vid 
citat. En komplett referenslista återfinns i slutet av uppsatsen. 
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är besläktat med för människan essentiella fenomen och egenskaper som skuld och skam, 

medlidande, plikt och rättvisa.2 

Förutom den grekiska och judisk-kristna samvetsförståelsen nämner Hyde i en 

inledande historisk översikt tänkare som Kant, Hume, Smith, Darwin, Nietzsche och Freud. 

Jag kommer inte att gå närmare in på dessas teorier här, utan konstaterar endast att tänkandet 

kring samvetet har en lång och perspektivrik historia. Var och en av teorierna har sin specifika 

giltighet och kanske speglar de bättre tillsammans än var för sig detta mångfasetterade 

fenomen. Den intresserade läsaren hänvisas till Hydes bok. Det finns emellertid en historisk 

tänkare och samvetsröst som Hyde inte tar upp som är relevant för mig i detta arbete, 

nämligen Sokrates daimon som den beskrivs av Platon i Förvarstalet. Denna inre, främmande 

röst återkommer jag till i demonöversikten nedan.3 

Den här uppsatsen handlar dock framför allt om samvetet och dess koppling till 

erfarenheten av ändlighet och död, som analyserat av Martin Heidegger i hans huvudverk 

Vara och tid från 1927.4 Heidegger studerade som vi vet både Kant och Nietzsche ingående 

och kan knappast ha varit obekant med tidigare samvetsteorier, ändå är referenserna få. Han 

nämner visserligen Kant, liksom han implicit hänvisar till en judisk-kristen förståelse av 

fenomenet då han avfärdar tanken på ropet som Guds röst. I en fotnot nämner han bland andra 

även Hegel, Schopenhauer och Nietzsche, men i samtliga fall är det för att tala om vad dessa 

teorier inte gör snarare än vad de gör. Heidegger säger sig nämligen sträva bortom 

psykologiska, biologiska och teologiska förklaringsmodeller och tidigare tänkares specifika 

perspektiv på fenomenet, för att, som ett led i sin analys av den mänskliga existensen som 

sådan, utarbeta en samvetets ontologi.  

I beskrivningen av samvetet som en inre röst ansluter sig Heidegger till en redan 

etablerad fenomenologisk tradition. Som ett främmande kusligt rop ur och till oss själva 

träffar oss rösten enligt honom plötsligt och oväntat i vår vardagliga, hemtama och, som det 

verkar, säkra tillvaro – den tillvaro Heidegger benämner mannet (das Man). I mannet är vi 

som ”man” är mest och ser inte oss själva som de egna, fria varelser vi är. Samvetet kallar oss 

enligt Heidegger upp ur denna fördöljande självförståelse och ställer oss inför vårt egentliga 

själv, det vill säga inför existensens yttersta (kusliga) villkor som ovillkorligt ändlig och 

                                                
2 Det vore både intressant och relevant att diskutera hur samvetet förhåller sig till dessa fenomen, liksom till 
fenomenet empati. Den diskussionen ryms dock inte här, utan lämnas till fortsatt forskning på området. 

3 Platon, 300-talet f Kr/2000 (Stolpe övers.) 

4 Heidegger, 1927/2013 (Jakobsson övers.) 
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ursprungligt hemlös – ständigt riktad bort från sig själv. Genom att möjliggöra för oss att 

svara i ett faktiskt eget beslut, och därmed att förstå oss själva egentligt (helt), ställer samvetet 

oss inför den existentiella möjligheten att överta ansvaret för just denna existens som vi 

ofrivilligt kastats in i.   

Det ovanstående är en kort sammanfattning av Heideggers träffande, men bitvis 

också svepande, beskrivning av erfarenheten av att uppkallas inför sitt eget vara. I några korta 

paragrafer mitt i huvudverket låter han oss möta oss själva som de som har sam-vete, i en 

analys som är helt central för hans filosofi som helhet – den filosofi som utgår från och vill 

ställa frågan om varat: vad vara är. Trots igenkännbarheten lämnar analysen läsaren med en 

förnimmelse av att inte ha fått svar. Vem är det egentligen som ropar? Vad är detta 

främmande, ”andra” inom oss som ställer oss inför oss själva? Hur kan vi samtidigt vara 

roparen och den tillropade: den som talar och den som hör? Vem är det vi vet tillsammans 

med och därmed gör oss till de med-vetna varelser vi är? 

I en närläsning av dessa paragrafer och av de avsnitt i boken som rör döden – 

till-döden-varon – och historiciteten, diskuterar jag dessa frågor och försöker frilägga djupare 

skikt och implikationer av Heideggers egen analys. En fråga jag särskilt vill pröva rör 

relationen mellan samvetet, kusligheten och andras död, och därmed i förlängningen frågan 

om vårt etiska ansvar gentemot våra döda. Genom sin övergripande analys av existensen som 

historisk har Heidegger som jag ser det implicit redan väckt den. Jag frågar mig specifikt vari 

den tillvarons kuslighet består som samvetet enligt Heidegger såväl genljuder av som ställer 

oss inför. Ligger det kusliga enbart i erfarenheten av den egna ständiga ändligheten eller finns 

det också en koppling till vårt samröre med de döda? Är det rentav de döda som i samvetet 

ropar inom oss? Denna frågehypotes bär jag med mig i min fortsatta undersökning och 

läsning av några valda senare texter av Heidegger.  

I två föreläsningar från 1935 respektive 1942 vänder sig Heidegger till Sofokles 

antika tragedi Antigone. Föreläsningarna återfinns i Inledning till metafysiken och Hölderlins 

Hymn ”Der Ister”.5 Trots att Heidegger här inte nämner samvetet tycks texterna utspela sig i 

just det rum där frågan om tillvarons hörsamhet och relation till de döda ställs. I Brev om 

humanismen, eller Humanismbrevet som skriften brukar kallas, utgiven tjugo år efter 

                                                
5 Heidegger, 1953/2000 (Fried & Polt, Trans.); Heidegger, 1984/1996 (McNeill & Davis, Trans.). Jag använder 
mig genomgående av översättningar av Heideggers verk. Vara och tid och Brev om humanismen läser jag på 
svenska, Antigoneföreläsningarna på engelska.  
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huvudverket och den text i vilken Heidegger summerar hela sin varafilosofi, behandlar han 

också uttryckligen frågan om tillvarons ethos i relation till dess kuslighet – eller demoni.6 

I den inledande forskningsöversikten nedan behandlas tre utvalda texter, som 

mer än att ge en bild av hur diskussionen kring Heideggers samvetsanalys sett ut, fungerar 

som en ingång till min egen läsning. Förutom ovan nämnda bok av Michael Hyde är det två 

artiklar. Den första är skriven av Tanja Staehler och har titeln: Unambiguous calling? 

Authenticity and ethics in Heidegger´s Being and time; den andra, som är skriven av Mariana 

Ortega, heter: When conscience calls, will Dasein answer? Heideggerian authenticity and the 

possibility of ethical life.7 Tidigare forskning har, som dessa texter visar, främst fokuserat på 

ropets eventuella etiska implikationer och inte uttryckligen prövat min demoniska bana. Det 

är dock min avsikt att visa hur dessa två spår – det etiska och det demoniska – till sist är 

förbundna just genom frågan om vem den andre inom oss är. Ett viktigt uppslag till mitt 

demoniska spår kommer från Hans Ruins essä Om det demoniska, som jag, som en bakgrund 

till mitt ämne och kommande diskussion, inom ramen för forskningsöversikten nedan gör 

några nedslag i.8 Efter den därpå följande huvuddelen av uppsatsen, i vilken Heideggers egna 

texter behandlas, avslutar jag arbetet med en sammanfattning av min undersökning som 

helhet. 

* 

Innan jag börjar min framställning måste jag emellertid dröja vid ett högst aktuellt, angeläget 

och obehagligt ämne i samband med Heideggerforskningen. Mellan åren 1933 och 1945 var 

Heidegger medlem i det nationalsocialistiska partiet i Tyskland. Som nationalsocialistisk 

rektor för Freiburgs universitet från maj 1933 var han också en officiell representant för 

partiet. De nyligen publicerade dagböckerna: Överläggningar (Svarta häften), som återfinns i 

samlingsutgåvan av hans verk, avslöjar att den nazistiska propagandan på ett alltmer öppet 

sätt tog plats i hans tänkande.9 Frågan om samvetsropets etiska implikationer, som tidigare 

forskning aktualiserar, hamnar mot den bakgrunden i ett alltmer påträngande ljus.  

                                                
6 Heidegger, 1947/1996 (Birnbaum & Wallenstein övers.) 

7 Staehler; 2008; Ortega, 2005 

8 Ruin, 1996 

9 Om detta skriver Hans Ruin i en artikel i Dagens Nyheter den 11 augusti 2014. Se ”Überlegungen (Schwarze 
Hefte)”, vol. 94-96 i Martin Heidegger Gesamtausgabe, Klostermann. 
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Jag måste fråga mig om det är rimligt att skriva en uppsats som utgår från 

Heideggers filosofi utan att närmare analysera relationen mellan hans nazistiska sympatier, 

antisemitism och hans tänkande i stort. Antisemitismens rötter sträcker sig djupt och långt 

tillbaka i historien. Det brott mot mänskligheten som skedde under nazismen under andra 

världskriget har satt djupa spår i generation efter generation av människor och det finns inga 

försonande fakta, ingen möjlig läkningsprocess, ingen tid som ger tröst. Trots att jag 

konstaterar det brännande behovet av en fördjupad analys och levande diskussion i ämnet 

Heidegger och det politiska, stannar jag här vid några omedelbara, inledande reflektioner. 

Min första tanke är att Heidegger, som så många andra, föll till föga för, eller 

förföll, för att använda hans egen term, till det ”man” – den anonyma massans och maktens 

röst – som är så central i hans filosofi, alltså att han personligen vittnar om den mänskliga 

existensens ständiga tillkortakommande som han beskriver det i Vara och tid. Kanske föll han 

för trycket och propagandan, uppgick i den allmänna rörelsen och viljan, och hörde inte 

längre sig själv – sin egen – egentliga – röst. I en av dagboksanteckningarna säger han sig 

faktiskt ha handlat ”mot sitt samvete” då han beslutade sig för att överta rektoratet i 

Freiburg.10 

Min andra tanke är att Heideggers handlande vittnar om hans filosofis, eller 

filosofins överhuvudtaget, misslyckande med att förankra den abstrakta, ontologiska, eller för 

att åter använda Heideggers egen term: existentiala, nivån med den existentiella, levda 

erfarenheten, och därmed med att vägleda oss etiskt i det faktiska handlingslivet. Det är, som 

kommer att framgå, den tanken som Hyde utvecklar genom Lévinas kritik mot Heidegger. 

Om Heideggers filosofi ger oss de ontologiska förutsättningarna för en etik, tycks den 

samtidigt lämna oss i ett existentiellt vakuum, där den enda anvisning vi har att förlita oss till 

är den som innesluts i oss själva, i vår egen med- (eller sam-)vetande och om oss själva 

frågande existens. Även om Heideggers filosofi enligt denna kritik inte direkt leder till nazism 

eller är orsaken till hans politiska ställningstaganden, förhindrar den dem inte heller. 

Frågan är naturligtvis mer komplicerad än så. För att förstå sambandet mellan 

Heideggers filosofi och hans politiska villfarelser måste vi vända oss till Heideggers tankar 

om det gemensamma ödet, det egna, folket och generationen: det implicerade ”vi” som 

automatiskt innebär ett uteslutande av någon annan. Det var denna tolkningsriktning 

Heidegger själv pekade ut när han efter kriget uttalade sig om saken. Dessa tankar är alltför 

nya för mig för att utvecklas här, men jag ser kopplingen och konstaterar återigen att analysen 

                                                
10 Martin Heidegger Gesamtausgabe, vol. 94 s 110 
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och diskussionen är nödvändig för att en fortsatt dialog med Heidegger ska vara möjlig. I 

nuläget lämnar jag emellertid uppgiften åt andra och vänder mig till den möjlighet jag ser för 

mig att trots allt i denna uppsats använda mig av Heideggers tänkande.  

Bortsett från det problematiska och inte helt klara i idén om folket och dess 

egentliga öde, rör sig Heideggers analys av människan i Vara och tid på ett abstrakt plan, 

bortom ras-, klass- och könsbestämmelser, och avser en historiskt ospecifik, fri och ändlig 

individ. Analysen gör ingen skillnad på ”mig” och ”dig”. Det är i den filosofin, som så vitt jag 

förstår inte har någonting med antisemitism eller nazism att göra, jag tar avstamp. Istället för 

att se den begränsas av Heideggers personliga tillkortakommanden och beslut drabbas jag då 

av ett tänkande som öppnar upp mitt eget och faktiskt möjliggör en frigörelse från Heidegger 

själv, hans person och filosofi. Jag känner ett djupt obehag inför hans nazistiska sympatier, 

som inte kan förnekas och aldrig får tonas ner, och jag frågar mig hur det är möjligt att en 

människa som kan tänka så väl som Heidegger också kan tänka och handla så fel. Samtidigt är 

jag tacksam för den impuls han gett mig, och när jag nu tar nästa steg i arbetet lutar jag mig 

mot att detta i grund och botten är min egen undersökning och att den drivs av ett tänkande 

som tar mig vidare från Heideggers tillkortakommanden – fram till mina egna. 

 

Forskningsöversikt	  

I Michael J. Hydes samvetsundersökning ställs Heideggers och Lévinas fenomenologiska 

teorier mot varandra. Heidegger och Lévinas talar båda om samvetet som röst och rop, men 

ger olika svar på frågan varifrån ropet kommer. Hyde menar att Heideggers teori är den mest 

grundläggande av de två, och den som bäst förklarar vad samvetet ontologiskt är, men att 

analysen är otillräcklig med avseende på den andre – den andres närvaro och roll i den 

enskildes samvetserfarenhet – och därmed också när det gäller frågan om samvetets etiska 

implikationer. Lévinas teori och kritik av Heidegger kompletterar enligt Hyde den senares 

teori på denna punkt och kan därmed ses som en vidareutveckling av den.  

Emmanuel Lévinas, som själv var av judiskt ursprung och hade personliga 

erfarenheter av Förintelsen, menade att Heideggers filosofiska misslyckande med att se den 

andre var både ”oförglömligt och oförlåtligt”.11 Han kopplade det direkt till Heideggers 

nazism. Enligt Hyde inkluderar Heidegger visserligen på ett formellt plan den andre i sin 

analys genom att tala om människan som en ursprunglig medvaro, men om Heidegger därmed 

                                                
11 Hyde, 2001, s 10, min översättning. Alla citat från sekundärlitteraturen är översatta av mig. 
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redogör för vårt vara med andra, så talar Lévinas om vårt vara för andra, skriver han: vårt 

”vara med andra bär med sig skyldigheten att vara för andra”.12 För Lévinas är den andre inte 

bara ett abstrakt moment i vår existensstruktur utan en egen och primär närvaro i våra liv: ett 

ansikte mot vilket vi är ursprungligt öppna. Detta ansikte talar till oss i sin nakenhet och sitt 

beroende av vårt erkännande. Det väcker därmed enligt Lévinas vårt eget samvetes röst på ett 

sätt som ställer oss själva och vår egen plats och frihet i fråga, skriver Hyde.  

När samvetet, som Heidegger beskriver det, ropar till oss och ställer oss inför 

utmaningen att i ett faktiskt beslut överta ansvaret för vår egen existens, är den andre, i 

enlighet med Lévinas teori, enligt Hyde redan där och kräver att bli hörd. ”Närvaron av den 

andres ansikte ljuder som ett pågående avbrott i våra vardagliga aktiviteter”, skriver han.13 

Därmed är det i förlängningen detta ansikte som gör oss mottagliga för vår egen samvetsröst. 

Omvänt och samtidigt är det enligt Hyde denna ursprungliga samvetsröst och erfarenheten av 

den egna sårbarheten som först låter oss höra den andre. Ropet kommer ”först” från mig, 

”sedan” från den andre, skriver han. Att ha samvete innebär alltså enligt Hyde att samtidigt 

lyssna på den andre och sig själv. Det handlar om att höra och svara på ett rop – ”ett rop som 

kommer till oss från existensens hjärta, avbryter våra dagliga rutiner, kräver erkännande och 

handling och därmed riktar oss mot vad både Heidegger och Lévinas identifierade som den 

`heroiska´ kampen för att vara autentisk, omhändertagande och rättvis i allt vi säger och 

gör.”14 

Precis som Hyde intresserar sig Tanja Staehler för den etiska aspekten av 

Heideggers analys, men ifrågasätter den direkta koppling mellan egentlighet och etik hon 

menar att Heideggerforskningen ofta förutsätter. Därmed ifrågasätter hon också ett direkt 

samband mellan samvete och etik. Att samvetet ställer oss inför vårt egentliga själv betyder 

inte att det gör oss etiska, säger hon. Heideggers distinktion egentlig-oegentlig är enligt 

Staehler inte värderande, utan metodologiskt, alltså fenomenologiskt, motiverad. Den 

bedömer inte olika individer eller handlingssätt, utan beskriver två likaursprungliga sidor av 

den om sig själv medvetna mänskliga existensen. ”Heidegger benämner egentligheten och 

oegentligheten som `möjligheter´ för tillvaron”, skriver hon, och: ”Distinktionen synliggör 

såtillvida två dimensioner eller skikt av människans självförståelse”.15 Medan oegentligheten 

                                                
12 Ibid., s 114 

13 Ibid., s 93-94 

14 Ibid., s 114 

15 Staehler, 2008, s 297 
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är namnet för vår omedelbara, vardagliga och ofullständiga förståelse av oss själva, så 

benämner egentligheten: ”sökandet efter en djupare dimension av undersökande”, skriver 

Staehler – ”förstådd som en metodologisk kategori, korresponderar [den] mot möjligheten av 

en djup eller dold dimension av ett visst fenomen, medan oegentligheten beskriver hur 

fenomenet visar sig, det vill säga hur vi först uppfattar det.”16  

En oegentlig förståelse av ett visst fenomen betyder såtillvida enligt Staehler 

inte en felaktig förståelse i gängse bemärkelse, utan beskriver en grundare och 

bortskymmande variant av en verklig – hel – förståelse. Hon skriver: ”Oegentligheten är inte 

en brist utan ett fullfjädrat existensmodus”.17 Vi är kort sagt inte antingen oegentliga eller 

egentliga – mannet är inte ett tillstånd vi kan lämna bakom oss för att permanent bli egentliga. 

Tvärtom är egentligheten ”något inneboende osäkert”, och: ”Även om samvetsropet kallar oss 

till egentlighet betyder det inte att Heidegger föreställer sig en övergång till egentlighet eller 

att egentlighet är `bättre´ än oegentlighet.”18 Om samvetet är ett etiskt fenomen, vilket det 

enligt Staehler trots allt är, så är det alltså inte för att det gör oss egentliga, utan därför att det 

får oss att ”inse distinktionen mellan dessa två existensmodus, en distinktion som den 

vardagliga oegentliga existensen är omedveten om”, skriver hon.19  

Den etiska aspekten i Vara och tid uppträder därmed enligt Staehler ”på basis av 

den fenomenologiska analysen av tillvaron” och ska förstås som grundad i denna tillvaro som 

sådan.20 Det är en formell fenomenologisk etik som inte säger något konkret om hur vi bör 

handla. Trots det har den som Staehler ser det med vårt faktiska handlingsliv att göra, vilket 

hon menar blir tydligt genom det Heidegger terminologiskt benämner situationen. Om 

samvetet ropar oss upp inför våra egentliga själv, ropar det oss samtidigt in i en faktisk 

situation med faktiska möjligheter. ”Den situation vi befinner oss i ställer krav på oss”, 

skriver Staehler, och: ”Samvetets rop uppkallar oss inför att respondera på situationens krav” 

– ”Vårt etiska ansvar växer såtillvida fram ur situationen”.21  

                                                
16 Ibid., s 294-295 

17 Ibid., s 295 

18 Ibid., s 297 + 309 

19 Ibid., s 297 

20 Ibid., s 301 

21 Ibid., s 310 
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Mariana Ortega utgår från den tänkta övergång från oegentlighet till egentlighet, 

och därmed till en etisk existens, som Staehler till att börja med problematiserar. Ortegas 

inledningsfråga är hur vi, som vanligtvis befinner oss i mannet, överhuvudtaget kan höra detta 

rop, som Heidegger beskriver det. Hon menar att det är i ropets budskap vi finner Vara och 

tids möjliga etiska dimension. Att samvetet ställer oss inför vårt egentliga själv innebär 

nämligen i Heideggers analys att det låter oss förstå vår ontologiska status som skyldigvaro, 

det vill säga som fria, ansvariga (etiska) i oss själva. Vi hör det, säger Ortega, alltså låter oss 

uppkallas, därför att det som det ropar oss upp inför är något vi redan är.  

Även om Ortega talar om en möjlig övergång till egentlighet, tänker hon sig inte 

att vi kan lämna mannet för gott; den samvetslyssnande människan befinner sig som hon 

påpekar alltid i mannets självfördöljande värld. Det som framför allt intresserar henne är 

emellertid hur lyssnandet på samvetet och förståelsen av oss själva som skyldiga kan tänkas 

möjliggöra ett faktiskt etiskt förhållningssätt i denna vardagliga tillvaro. Heidegger talar om 

vår väsensmässiga skyldigvaro som ”den existentiala möjlighetsbetingelsen för det 

`moraliskt´ goda och onda”, som Ortega citerar, och om samvetet är det fenomen som ställer 

oss inför möjligheten att överta ansvaret för denna skyldigvaro, är det enligt Ortega också 

detta som möjliggör för oss att faktiskt – existentiellt – vara etiska.22 Att Heideggers filosofi 

inte erbjuder konkreta handlingsanvisningar talar alltså inte emot tolkningen av samvetet som 

ett etiskt fenomen, säger hon. Människan är hos Heidegger ett ständigt blivande och vad som 

är etiskt är såtillvida inte bestämt på förhand utan utformas medan vi existerar.  

Precis som Staehler finner Ortega Vara och tids länk mellan ontologisk och 

existentiell nivå i Heideggers förståelse av människan som situerad. Hon knyter dock också 

frågan till hans historicitetsbegrepp och tanke på människan som ett återupptagande av 

tidigare existensers möjligheter. Genom att synliggöra oss för oss själva som vi är möjliggör 

samvetet nämligen för oss att på ett reflekterande sätt förhålla oss till den värld, de historiska 

omständigheter vi är kastade i. Ortega skriver: ”Denna repetition eller detta återupptagande 

(wiederholen) är det som sker i […] ögonblicket, det faktiska ögonblick i vilket Dasein `väljer 

att välja´ snarare än blint följa mannet”.23 Att välja att välja, alltså att välja sig själv som en 

väljande varelse, innebär dock inte nödvändigtvis att vi tar avstånd från mannet, skriver hon: 

                                                
22 Heidegger 1927/2013, s 317, i originalet Sein und Zeit (SZ) s 286 

23 Ortega, 2005, s 27 
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”När vi erfar ögonblicket, bokstavligt talat en ögats blinkning, kanske vi gör exakt samma 

saker som vi gjorde i mannets modus”.24 Skillnaden är att vi är medvetna om att vi gör det.  

Egentligt historiska, det vill säga etiska i Ortegas bemärkelse, kan vi alltså vara 

antingen genom att medvetet upprätthålla rådande normer och nedärvda värderingar, eller 

genom att modifiera och förändra dem. Den etiska människan förhåller sig på ett medvetet 

sätt både till sitt historiska arv och till sin ännu obestämda framtid; eller som Ortega skriver: 

”Det är genom vår förståelse av, insikt om och tillägnande oss av vårt förflutna här i det 

närvarande som vi kan leva ett moraliskt liv”.25 Denna tanke ska, utifrån min specifika 

frågeställning och (demoniska) riktning, återkomma i min egen diskussion nedan.  

Det	  demoniska	  

Den första kända västerländska filosofiska text som nämner en demon är ett fragment av 

Herakleitos. I fragmentet, som består av tre ord, uppträder människan, anthropos, som en 

förbindelse mellan sitt mest egna – ethos – och sitt främmande andra – daimon.26 Vid tiden för 

detta filosofiska omnämnande har demonen emellertid redan dykt upp i olika skepnader i den 

grekiska föreställningsvärlden, inte minst genom den homeriska litteraturen, där den ofta 

benämner en gudomlig, icke-mänsklig inverkan i de dödliga människornas liv. Hos 

Parmenides utspelar sig det demoniska ingripandet som ett brott mellan en vardaglig och en 

filosofisk ordning, hos Hesiodos som en mellanmakt mellan människorna och Olympens 

odödliga gudar.27  

Herakleitos fragment kan sägas inleda en filosofisk tradition som når sin kulmen 

med Platon – den filosof som kanske mer än någon annan förknippas med något demoniskt; 

inte bara genom den plats han bereder det i litteraturen, utan också i synliggörandet av det 

som en kvalitet av tänkandet självt. I Försvarstalet låter Platon sin läromästare Sokrates, den 

västerländska filosofins själva urgestalt, ställd inför uppgiften att inför sina åtalare och 

domare förklara sin filosofiska livsgärning, hänvisa till just en demon. Sokrates berättar: ”det 

kommer för mig något från en gud eller gudomlighet. Det är ett slags röst som dyker upp, och 

när den gör sig hörd avråder den mig alltid från något som jag står i begrepp att göra, men den 

                                                
24 Ibid., s 27-28 

25 Ibid., s 29 

26 Fragmentet behandlas av Heidegger själv i Humanismbrevet nedan.   

27 Om detta skriver Hans Ruin i ovan nämnd essä, Om det demoniska, 1996, ur vilken materialet till detta avsnitt 
huvudsakligen hämtas.  
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manar mig aldrig att göra det”.28 Denna avrådande daimon har, som Sokrates säger, följt 

honom sedan barnsben och så småningom fått honom att avstå från en redan utstakad karriär 

inom den politiska ordningen, för att som en fattig man ägna sitt liv åt att vandra runt och 

samtala med människor. Till slut är det också denna stämma som genom sin tystnad i rätten 

ingjuter mod i sin bärare att hålla det tal som leder till dennes dödsdom.  

I Gästabudet låter Platon demonen uppträda på ett annat, men besläktat, vis 

genom berättelsen om Eros. Här knyts tillvarons demoniska kvalitet uttryckligen till det 

filosofiska tänkandet självt. Eros framställs som ett mellanting mellan gud och människa, en 

förmedlare mellan dödliga och odödliga – en uttolkare, siare och filosof. Från denna daimon 

via dess latinska motsvarighet genius, vilken hos Kant ger sig tillkänna inför frågan om 

konsten och det konstsköna, dyker demonen i egenskap av mellanting, mittregion, övergång 

och förmedling slutligen upp i Heideggers filosofi som en kuslighet hos människan själv.29 I 

samvetet får den röst. Det är detta jag ska titta närmare på nu. 

2.	  Heideggers	  filosofi	  

Vara	  och	  tid	   	  

Den grundläggande fråga det för Heidegger ständigt rör sig om är den om varat – varats 

mening eller sanning: vad innebär det att något är? Vad betyder det att vara? I den 

fenomenologiska undersökning som huvudverket Vara och tid utgör riktar han specifikt 

uppmärksamheten mot människans vara – existensen; människan som är (existerar) genom att 

reflektera över sig själv, sitt vara. Här följer ett tolkande referat av Heideggers existensanalys 

som helhet. Fokus är första halvan av boken (avsnitt ett) och de delar där som är centrala för 

att förstå den kommande samvetsanalysen.   

Heidegger gör en distinktion mellan vara och varande, där det senare syftar på 

den förhandenvarande ”världen”: ting och varelser, allt som är, eller finns. Varat, säger 

Heidegger, kan däremot bara förstås utifrån sig självt, som det som möjliggör det varande. 

Varafrågan är enligt Heidegger den primära filosofiska frågan, men den har alltsedan Platon 

och Aristoteles och den filosofiska-metafysiska tradition som inleddes med dessa, fördolts för 

oss och glömts bort. Varat har kommit att förstås utifrån det varande, det som ”har” vara, 
                                                
28 Platon, 300-talet f Kr/2000, s 32 

29 Geniet står enligt Kant mellan hantverket och naturen och är det som bringar den främmande kvaliteten i 
konstverket till fullbordan. 
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istället för tvärtom, som det som överhuvudtaget gör det möjligt för det varande att vara, 

säger han, och skriver: ”Att utarbeta varafrågan innebär följaktligen: att göra ett varande – den 

frågande – genomskinligt i dess vara. […] Detta varande, som var och en av oss själv är och 

som bland annat har frågandets varamöjlighet, fattar vi terminologiskt som tillvaro”(7).30 

Tillvaron, tyskans Dasein, är med andra ord Heideggers namn på människans 

sätt att existera som ett frågande efter varat – människan som upplåter varat i det varande. 

Hans utgångspunkt är en kritik av den ovan nämnda härskande filosofiska tradition, som i 

hans analys samtidigt speglar och sanktionerar människans vardagliga, oegentliga förståelse 

av sig själv. ”I första hand och mestadels”, skriver Heidegger, förstår vi oss själva utifrån vår 

värld och omgivning, det vill säga utifrån de varanden vi har omkring oss som vi på olika sätt 

står i relation till och ombesörjer, och inte utifrån oss själva – vårt eget vara (16). Vi förfaller, 

eller hemfaller åt, mannet (das Man) – hur ”man” gör mest – och hör inte vår egen, egentliga 

röst.  

Detta förfallande beskriver enligt Heidegger en bortskymmande, flyktberedd 

variant av självförståelse. Det vi ytterst flyr från är emellertid en full insikt om vår egen 

ändlighet. I mannet talas visserligen om döden; vi förstår på ett ytligt sätt att vi alla är dödliga 

– i mannet dör ”man”, säger Heidegger –, men vi erfar aldrig denna ändlighet som något som 

gäller just oss själva, var och en av oss, som den yttersta möjlighet som till sist definierar vår 

egen existens. ”Detta `man dör´ sprider uppfattningen att döden liksom skulle drabba mannet 

[…] eftersom därmed alla andra och man själv kan intala sig: inte i något fall just jag; ty detta 

man är ingen”, skriver han (253). Mannet presenterar med andra ord sanningen för oss på ett 

oegentligt, inbäddande vis – det skyddar oss från att med full kraft drabbas av insikten om att 

vi ska dö, och därmed från att känna ångest – eller med Heideggers ord: ”Mannet låter inte 

modet till ångest inför döden uppkomma” (254). 

Förfallandet är enligt Heidegger en av tillvarons existentialer och ett 

ursprungligt sätt på vilket vi existerar i och mot vår värld – som i-världen-varo. I-världen-

varon är Heideggers term för det han benämner tillvarons existentiala grundförfattning, och en 

fördjupad beskrivning av det redan presenterade tillvarobegreppet. Tillvaron är i-världen-

varo, säger han, vilket betyder: vi befinner oss alltid redan i en ”värld”. Människan kan inte 

tänkas separerad från sin omgivning, eller omgivningen från människan. Världen är ingenting 

i sig, fristående från oss, utan upplåts, det vill säga öppnar sig för oss, just i den utsträckning 

                                                
30 I denna genomgång av grundtexten anges, på grund av den täta förekomsten av citat, sidnummer inom 
parentes direkt i brödtexten. Sidangivelserna hänför sig genomgående till det tyska originalets paginering.	  
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och på det sätt som vi sträcker oss ut mot den. Att sträcka sig ut mot sin värld innebär därmed 

hos Heidegger att sträcka sig ut mot sig själv, närmare bestämt mot sitt eget möjliga, ännu 

oförverkligade vara, sitt kunna-vara. Att gripa en bestämd möjlighet för sig själv är att öppna 

upp världen i någon riktning.  

Samtidigt som vi på detta sätt, som utkast mot vår värld, enligt Heidegger är 

ursprungligt fria, är vi emellertid också ursprungligt bundna, såtillvida som vi till att börja 

med inte har valt att existera. Han förklarar att vi är kastade i världen, alltså i den utkastande 

(fria) existensen som sådan. Vi är kastade ”Där”, säger han, i en viss befintlig historisk 

situation och tradition med vissa normer, regler och lagar, i en tillvaro vi delar med andra 

människor. Där-et, det första ledet i det ovan nämnda tyska ordet för tillvaro, Da-sein 

(bokstavligen där-varo), är i Heideggers analys synonymt med i-varon (i-delen i i-världen-

varon), som i sin tur beskriver människans sätt att vara upplåten i och mot sin värld. 

Upplåtenheten, ett annat ord för i-världen-varon, konstitueras enligt Heidegger av de 

likaursprungliga existentialerna befintlighet (stämning), förstående, förfallande och tal, där 

förfallandet enligt ovan beskriver det vardagliga, oegentliga sättet att vara upplåten.  

Befintligheten speglar enligt Heidegger kastadheten och ger sig existentiellt 

tillkänna i stämningen. Vi befinner oss alltid i en eller annan stämning, skriver han – 

”tillvaron [är] alltid redan stämd” – och såtillvida som denna stämning faller över oss i något 

ständigt pågående och växlande som vi inte rår över, svarar den mot den situation vi är 

kastade i (134). Stämningen ”kommer varken `utifrån´ eller `inifrån´, utan uppstiger som en 

form av i-världen-varo ur denna själv”, skriver Heidegger: ”Stämningen har alltid redan 

upplåtit i-världen-varon som helhet […]” (136-137). På samma sätt beskriver förståendet, 

som i sin tur påverkas av stämningsläget, ett samtidigt specifikt och helhetligt perspektiv på 

tillvaron. Förståendet är förbundet med utkastet, eftersom det är genom att gripa bestämda 

möjligheter för oss själva som vi begripliggör vår värld – ett begripliggörande som dock i 

första hand sker på förfallandets bortskymmande vis. Talet inbegriper enligt Heidegger all 

kommunikation, även lyssnande och tigande. Det artikulerar stämningen och förståendet, 

samtidigt som det präglar den förfallande tillvarons sätt att vara som medvaro. ”Tillvarons 

värld är medvärld”, skriver han (118), och: ”Såtillvida som tillvaron överhuvudtaget är har 

den medvarandravarons varaart” (125).  

När Heidegger talar om tillvaron som egentlig respektive oegentlig, betyder det 

som redan framgått inte sann och falsk i gängse bemärkelse, utifrån grad av 
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överensstämmelse mellan utsaga och verklighet.31 Heideggers sanningsbegrepp utgår istället 

från den grekiska grundbetydelsen, aletheia: det icke-dolda eller ”oförborgadhet” (219). 

Mannet är falskt, inte för att det har fel, utan därför att det fördöljer en djupare förståelse av 

ett visst fenomen, nämligen dess vara. Samtidigt är det enligt Heidegger i mannets 

varautläggning som möjligheten till en egentlig, alltså hel, förståelse av tillvaron 

överhuvudtaget står att finna. ”I den mån som tillvaron väsensmässigt är sin upplåtenhet, och 

såsom upplåten upplåter och upptäcker, är den väsensmässigt `sann´”, skriver han (221). 

Eftersom den lika ursprungligt skymmer sanningen för sig själv är tillvaron emellertid också 

väsensmässigt falsk (oegentlig). Förfallandet beskriver hos Heidegger såtillvida en falsk typ 

av upplåtenhet, och människan, som den som samtidigt upplåter och fördöljer och i första 

hand upplåter på ett fördöljande sätt, är ”likaursprungligt i sanningen och osanningen” (223). 

Vara och tid är indelad i två avsnitt.32 Det första analyserar enligt Heidegger 

tillvaron där vi först finner den, alltså i dess vardagliga ombesörjande förhållningssätt, dess 

uppgående i sin värld och oegentliga självförståelse, medan det andra ska analysera tillvaron i 

dess möjliga egentlighet. Det hela mynnar ut i en tolkning av människans vara som tidslighet, 

men redan mot slutet av första avsnittet formulerar Heidegger en preliminär definition av 

tillvaron, här just under beteckningen omsorg. Definitionen lyder: ”före-sig-redan-varo-i-

(världen-) som vara-vid (inomvärldsligt påträffat varande)” och ska inbegripa samtliga 

identifierade existentialer (192). Redan-varon står för vår kastadhet i någonting befintligt (det 

som ger sig tillkänna i stämningen), före-sig representerar det förstående utkastet mot något vi 

har ”framför” eller ”före” oss, och varat-vid vår förfallande med- och nuvaro. Redan här 

uppenbaras existensen alltså som något ”tidsligt” – ett obestämt men riktat mellanrum mellan 

ett icke-valt ursprung och en ännu oförverkligad framtid –, men det är först i det andra 

avsnittet, som jag vänder mig till nu, som vi själva ställs öga mot öga med dess kusliga 

innebörd. 

Till-‐‑döden-‐‑varon	  

När Heidegger i paragraf 46-53 analyserar döden – vårt förhållande till vår egen ändlighet – 

utgår han från den redan vunna beskrivningen av människan som möjligvaro. Om döden är 

                                                
31 Överensstämmelsebegreppet är enligt Heidegger oegentligt och kan härledas ur det ursprungliga 
sanningsbegrepp han själv presenterar. 
 
32 Det publicerade resultatet utgör dock endast en del av ett större planerat projekt som Heidegger aldrig 
slutförde, närmare bestämt de två första avsnitten i ett verk som var planerat att omfatta två delar med tre avsnitt 
i varje. 
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den möjlighet som vi så länge vi lever inte kan förverkliga, är den, som Heidegger säger, vår 

yttersta möjlighet – den möjlighet som definierar existerandet som sådant: vår sista, ständigt 

närvarande och ofrånkomliga möjlighet –, och som sådan bestämmer den oss som en ”ständig 

oavslutadhet” (236). 

  För att besvara frågan om hur vi först får kunskap om döden vänder sig 

Heidegger till den enda, omedelbara och faktiska erfarenhet vi gör av den: erfarenheten av 

den andres död. Att se en annan människa dö är som Heidegger beskriver det att bevittna ett 

varande som varit levande övergå till ren förhandenvaro, till lik, ”kroppsting”. Denna 

förhandenvaro bär emellertid mening för oss som något utöver det blott materiella, skriver 

han, nämligen som ”något olevande, något som förlorat livet” (238). Vi förstår den döde 

utifrån dess brist – brist på liv –, dess icke-vara och existensförlust, snarare än utifrån dess 

egen död. På samma sätt fyller begravningen och sorgeritualerna enligt Heidegger funktionen 

av att fylla, eller dölja, ett tomrum. Begravningen erbjuder en typ av fortsatt medvaro med 

den döde, trots att denne egentligen inte är där. Han skriver: ”Den bortgångne har lämnat och 

efterlämnat vår `värld´. Utifrån den kan de kvarblivande fortfarande vara med honom” (238).  

Denna typ av medvaro är enligt Heidegger helt knuten till den egna förlusten – 

förlusten av den andre i mitt liv – och erfar inte den andres egen död. Den kunskap som 

erfarenheten av andras död ger oss om döden är därmed otillräcklig, oegentlig, och bidrar till, 

eller inordnas i, mannets oegentliga dödsförståelse. Den låter oss med andra ord inte se döden 

som den ständiga existensmöjlighet den är, vars och ens egen. Eftersom vi aldrig kan erfara 

den andres eget döende kan erfarenheten av den andres död inte fullt ut hjälpa oss att förstå 

vårt eget. Att dödens möjlighet alltid är vår egen och inte kan övertas av någon annan 

föranleder Heidegger att tala om den som den yttersta individuerande erfarenheten. Döden 

individuerar, skriver han, därför att: ”Ingen kan överta den andres döende. […] Döendet 

måste varje tillvaro alltid själv ta på sig” (240). Även om vi kan offra vårt liv för en annans 

och därmed kanske förlänga dennes liv, kan vi aldrig dö den andres död. 

Hur kan vi då förstå döden som den egna och ständiga möjlighet den är? frågar 

sig Heidegger. Hur kan vi på ett medvetet sätt omfatta döden i den egna existensen och 

därmed existera egentligt? Han säger sig söka ett existentialt (ontologiskt) dödsbegrepp som 

fattar döden som ”livsfenomen” (246). Döden är ”ett sätt att vara som tillvaron övertar så 

snart den är”, skriver han (245). Vi är födda dödliga. Att vi är kastade i existensen betyder att 

vi är kastade i ändligheten. Som den samtidigt kastade och utkastande, alltså frågande, 

upplåtande, förstår vi oss redan alltid utifrån något vi inte är, något vi inte längre är eller ännu 

inte är, det vill säga vi tänker vårt icke-vara och vår egen dödlighet. ”Som kunna-vara 
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[möjligvaro] förmår tillvaron inte komma förbi dödens möjlighet”, skriver Heidegger: ”Döden 

är möjligheten av tillvarons omöjlighet rätt och slätt” (250).  

Om erfarenheten av andras död hindrar en egentlig (fullständig) förståelse av 

döden tycks den alltså enligt Heidegger samtidigt ge oss en ledtråd och erbjuda en väg in till 

en sådan. Den låter oss se att döden är något var och en själv måste bära. Döden uppenbaras 

”som den egnaste, relationslösa, oförbikomliga möjligheten”, skriver han – den möjlighet 

ingen annan kan överta och som vi aldrig kan komma undan (250). Att ställas inför denna 

möjlighet är följaktligen förenat med ångest. Ångesten är i Heideggers analys den 

grundstämning för tillvaron som följer med ett egentligt dödsmedvetande, men också den 

stämning som existentiellt sett möjliggör ett sådant. Mannet, som förstår döden på ett 

bortskymmande vis, är därmed i grund och botten en flykt från ångest, vilket betyder: en flykt 

från den fulla erfarenheten av existensens ständiga ändlighet, eller som Heidegger skriver: 

”Ångesten inför döden är ångest `inför´ det egnaste, relationslösa och oförbikomliga kunna-

varat” (251).  

Ett existentialt dödsbegrepp skulle därmed enligt Heidegger kunna formuleras 

som följer: ”Döden som tillvarons slut är dess egnaste, relationslösa, vissa och som sådan 

obestämda, oförbikomliga möjlighet. Döden är som tillvarons slut i detta varandes vara till 

sitt slut” (258-259). Människan, den som i varje stund existerar mot och förhåller sig till sin 

egen död, är såtillvida en ”till-döden-varo”. Med denna term har Heidegger gett människan – 

existensen, tillvaron, i-världen-varon – ytterligare ett namn. Denna till-döden-varo har, som 

han förklarar, sin grund i omsorgen – tillvarons vara –, eftersom: ”Såsom kastad i-världen-

varo är tillvaron alltid redan överantvardad åt sin död. Varande till sin död dör den faktiskt 

och ständigt, så länge den inte nått sitt avlidande” (259). Om det är den ursprungliga flykten 

från insikten om vårt eget ständiga döende som gör oss oegentliga, så är döden omvänt hos 

Heidegger den enskilda möjlighet som gör ett egentligt förhållningssätt möjligt. Eftersom den 

så länge vi existerar inte kan förverkligas utan alltid måste uthärdas just som möjlighet, 

synliggör den existensens grundläggande kuslighet, eller hemlöshet – en hemlöshet knuten till 

vår förmåga att förhålla oss till och rikta oss mot något vi inte är. 

Som namnet för en egentlig till-döden-varo och därmed för den ontologiska 

möjligheten till en egentlig existens, introducerar Heidegger förelöpandet. Han skriver: 

”Förelöpandet blottlägger för tillvaron dess förloradhet i man-självet och ställer den inför 

möjligheten att, primärt utan stöd i den ombesörjande försorgen, vara sig själv, men själv i 

den lidelsefulla, från mannets illusioner befriade, faktiska, om sig själv vissa och ångestfyllda 

friheten till döden” (266). Här knyter Heidegger uttryckligen ett egentligt dödsmedvetande till 
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människans frihet, eller frivaro. Det handlar på en gång om friheten från mannet och friheten i 

den utkastande existensen som sådan. Att vara fri till sin död är hos Heidegger att vara fri kort 

och gott. Den förelöpande tillvaron kastar sig ut mot sin död och väljer sig själv som den 

kastade, ändliga frihet den redan är. När Heidegger i nästa steg vänder sig till samvetet är det 

för att besvara frågan hur; hur denna ontologiska möjlighet att förstå oss själva egentligt, som 

förelöpande mot vår egen död, visar sig existentiellt.   

Samvetet	  och	  beslutsamheten	  

Samvetet analyseras i paragraf 54-60 och beskrivs av Heidegger som ”ett ursprungligt 

tillvarofenomen” (268). Den existentiella erfarenheten av att drabbas av samvetet är därmed 

enligt honom grundad som en ontologisk möjlighet i den mänskliga existensen som sådan. 

Även om det såtillvida inte är samvetets faktiska yttringar eller vår vanliga samvetsutläggning 

Heidegger intresserar sig för, utan denna ursprungliga variant, som den vardagliga i sin tur 

enligt honom är en avledning av, är det än en gång i den vardagliga erfarenheten och tillvaron 

hans analys tar avstamp, alltså där vi först blir bekanta med samvetet. Vi erfar att samvetet 

talar till oss, säger Heidegger; det upplåter i bemärkelsen ”ger [oss] något att förstå” (270). 

Utifrån dess grundläggande upplåtelsekaraktär identifierar han det som ett modus av tillvarons 

upplåtenhet och analyserar det i förhållande till var och en av de tidigare vunna 

existentialerna. Han börjar med talet, eftersom det som han säger är just som tal, närmare 

bestämt som ett rop, som det först ger sig tillkänna.  

Ropet kommer, som Heidegger beskriver det, plötsligt och oväntat. Det avbryter 

oss i vårt vardagliga prat och lyssnande till mannets utläggning och kräver en annan typ av 

hörande. ”Det ropas från fjärran till fjärran”, skriver han, och ”Av ropet träffas den som vill 

hämtas tillbaka” (271). Detta fjärran är emellertid ett fjärran inom oss, och om det vi ropas 

tillbaka från är förfallandet till mannet, är det vi ropas tillbaka till något vi redan är, vårt 

egentliga själv, vilket betyder: till möjligheten av en mer fullständig förståelse av oss själva. 

Heidegger beskriver närmast bildligt hur detta går till. I mannets ”vardagligt-genomsnittligt 

ombesörjande alltid-redan-förstå-sig-själv” är självet taget i anspråk, säger han, förlorat i 

mannets nyfikna, tvetydiga prat (272). Som en pil rakt genom bindestrecket splittrar ropet 

man-självet; det träffar mannets själv i riktning mot det egna självet, och: ”Eftersom endast 

självet i man-självet anropas och förmås höra, sjunker mannet samman i sig självt” (273). 

Ropet förbigår mannet, som träffat av detta förbigående sjunker ”ned i betydelselöshet”, 

medan självet ”som i anropet berövas denna tillflykt och detta gömställe, ställs […] inför sig 

självt” (273).  
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Vad är det då som ropas – vad ger oss samvetet att förstå? Heidegger ställer 

själv frågan och svarar: ”ingenting”. ”Det anropade självet till-ropas `ingenting´, utan det 

uppropas till sig självt”. ”Ropet avstår från alla yttranden”, skriver han – ”Samvetet talar 

endast och ständigt i tigandets modus”. Därmed ”tvingar det in den an- och uppropade 

tillvaron i dess egen förtegenhet” (273). Avsaknaden av verbala yttringar och specifika 

meddelanden innebär dock inte att ropet är obestämt eller tvetydigt, fortsätter han; tvärtom är 

budskapet entydigt och klart. Det kan visserligen vantolkas och ”förvanskas” av mannets 

”beräknande” förhållningssätt och ”förhandlande monolog”, som han lägger till, men det som 

ropet ger oss att förstå är inte förhandlingsbart. ”Samvetets `villfarelser´ uppkommer […] 

först utifrån hur ropet blir hört” (274). ”Det som måste fasthållas”, skriver han, ”är att det rop 

vi karaktäriserar samvetet som är ett anrop av man-självet i dess själv; såsom detta anrop 

ropar det upp självet till dess kunna-vara-själv och ropar därmed fram tillvaron till dess 

möjligheter” (274).  

Svaret på frågan vem som ropar kommer lika omedelbart och följdriktigt som 

det förra. Heidegger skriver: ”I samvetet ropar tillvaron till sig själv” (275). Ropet drabbar 

oss visserligen som om det kom utifrån, från en annan – det ”är ju något som aldrig någonsin 

planeras, förbereds eller avsiktligt fullgörs av oss själva” – ”`Det´ ropar, mot förväntan och 

rentav mot vår vilja.” ”Å andra sidan”, fortsätter han, ”kommer ropet otvivelaktigt inte från 

någon annan, som är i världen tillsammans med mig. Ropet kommer ur mig själv och ändå 

över mig själv” (275). Därmed avvisar han också tanken på att det är Gud eller ”en i tillvaron 

inbrytande främmande makt” som ropar. Ropet kan inte heller förklaras ”biologiskt” – alla 

sådana förklaringsförsök innebär enligt Heidegger att avleda uppmärksamheten från det 

”fenomenellt konstaterade”, nämligen ”att ropet kommer ur mig, över mig och riktar sig till 

mig” (275). Han menar sig i och med detta ha visat hur samvetet förhåller sig till talet (ropet), 

förståendet (ropets budskap) och förfallandet (där vi är när ropet träffar oss). När han så 

vänder sig till den återstående av existentialerna, nämligen stämningen, handlar det 

naturligtvis återigen om ångesten.  

Som det kusliga rop som ställer oss inför oss själva, alltså vår ändlighet, är 

samvetet enligt Heidegger förenat med möjligheten till ett egentligt dödsmedvetande. Om 

mannet, som ovan beskrivits, är en flykt från ångest, är samvetet tvärtom den inre röst som 

jagar oss i flykten, eller som Heidegger själv skriver: ”kusligheten förföljer tillvaron och hotar 

dess självförgätna förloradhet” (277). Denna kuslighet, skriver han: ”blottas egentligt i 

ångestens grundbefintlighet” och ”såsom den kastade tillvarons mest elementära upplåtenhet 

ställer den dess i-världen-varo inför världens intet, inför vilket tillvaron ängslas i ångesten för 
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det egna kunna-varats skull” (276). Slutsatsen formuleras i en fråga: ”Är samvetsropets 

ropare kanske den i grunden av sin kuslighet befintliga tillvaron?” (276). Om roparen är vi 

själva i vår existenta kuslighet, är den som tillropas och anropas det i mannet gömda självet – 

och det som självet låter sig ropas tillbaka till är just denna kuslighet. Samvetet uppenbaras 

kort sagt som det rop ur kusligheten som ger oss att förstå vår egen kuslighet. Det ropar oss 

tillbaka till oss själva som vi är utan mannets skydd, fram till våra möjligheter, det vill säga 

till oss själva som existerande utkast mot vår egen, av vår död definierade, ännu obestämda 

framtid.  

Att rösten erfars som något annat än vi själva beror alltså enligt Heidegger på att 

vi vanligtvis inte är oss själva utan ”man”. ”Roparen är något som det vardagliga man-självet 

inte är förtroget med”, skriver han – ”ett slags främmande röst”, för ”Vad kunde vara mer 

främmande för mannet, förlorat i den ombesörjda, mångfaldiga `världen´, än det i kusligheten 

till sig själv individuerade, in i intet kastade självet? […] Ropet rapporterar inga 

begivenheter”, fortsätter han, ”det ropar också utan varje yttrande. Ropet talar i tigandets 

kusliga modus” (277). Därmed identifierar han slutligen samvetet som omsorgens eget rop – 

ett rop ur tillvarons vara. Han skriver: ”den ropande är tillvaron, som i kastadheten (redan-

varon-i…) ängslas för sitt kunna-varas skull. Den anropade är just denna tillvaro, uppropad 

till sitt egnaste kunna-vara (före-sig…). Och det som tillvaron genom anropet uppropas ur är 

förfallandet till mannet (redan-varo-vid den ombesörjda världen). Samvetets rop, det vill säga 

detta självt, har sin ontologiska möjlighet i att tillvaron i grunden av sitt vara är omsorg” (277-

278). 

Hur ska vi då förstå detta ontologiska samvete – omsorgens rop – i förhållande 

till vår vardagliga erfarenhet och förståelse av detta fenomen – det samvete som ”i första hand 

och mestadels bara klandrar och varnar?” frågar sig Heidegger: ”Härrör det påstådda 

anropandet från det `dåliga´ samvetet eller det `goda´?” (279). Frågan är en ingång till en 

analys som inte bara syftar till att synliggöra kopplingen mellan ontologisk och ontisk nivå, 

utan också till att fördjupa förståelsen av det redan vunna begreppet. Alla samvetserfarenheter 

talar som Heidegger påpekar om skuld: ”ropet tilltalar tillvaron som `skyldig´” (281). 

Ontologiskt betyder det enligt honom att vi är skyldiga i oss själva, som existerande. I 

mannets klandrande och varnande medvaro relaterar vi samvetet till konkreta 

skuldbelastningar, situationer och personer – det dåliga samvetet är en följd av att vi gjort 

”fel”, att vi är skyldiga till något eller skyldiga någon något, skriver han. Att vara skyldig till 

något förstår vi såtillvida som att vara orsak till eller grund för en brist. Om vi till vardags får 

dåligt samvete för att vi är orsak till en brist i någon annans tillvaro – för att vi gör någon illa 
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eller inte tar tillbörlig hänsyn – så är vi enligt Heidegger ontologiskt skyldiga som orsak till 

oss själva, alltså till vår egen bristfälliga – intiga – existens. ”Den formal-existentiala idén om 

`skyldig´ bestämmer vi därför på följande sätt”, skriver han: ”grundvaro för ett vara bestämt 

av `icke´ – det vill säga grundvaro för en intighet” (283).  

Denna intighet ligger som Heidegger förklarar det i existensens egen struktur. 

Som slumpmässigt kastade i världen är vi grundlösa (intiga); som utkast ”gör” vi oss 

emellertid till vår egen orsak – grund, alltså väljer, eller med Heideggers ord: övertar 

(ansvaret för), denna grundlöshet. Utkastet är emellertid enligt Heidegger intigt, inte bara som 

kastat, utan: ”som utkast är det självt väsensmässigt intigt” (285). Att kasta sig ut är att välja 

sig själv som frihet – eller frivaro – men: ”Friheten är emellertid bara i valet av det ena, det 

vill säga i uthärdandet av att inte-ha-valt och inte-också-kunna-välja det andra” (285). Att 

välja det ena är med andra ord att samtidigt välja bort en annan – lika giltig, lika möjlig – 

möjlighet. På så sätt försätter sig den existerande människan enligt Heidegger ständigt i 

”skuld” gentemot sina icke-valda, oförverkligade möjligheter. Som grund för en grundlöshet, 

alltså intighet, är människan därmed skyldig i sig själv, eller som han skriver: ”Omsorgen 

själv är till sitt väsen alltigenom genomsyrad av intighet. Omsorgen – tillvarons vara – 

innebär följaktligen såsom kastat utkast: (intig) grund-varo för en intighet. Och det i sin tur 

innebär: Tillvaron är som sådan skyldig” (285).  

Människan är i Heideggers analys lika fri som hon är ändlig och skyldig. 

Friheten är inte något som tillkommer henne, utan en beskrivning av vad det innebär att vara 

människa. Om vi är fria och skyldiga som existerande betyder det att vi är skyldiga som 

ändliga, alltså för oss själva i vår ändlighet. I denna del av analysen har Heidegger visserligen 

tagit avstamp i den vardagliga samvetsförståelsen, men, som han nu i enlighet med den 

övergripande rörelsen framhåller, är det denna väsensmässiga skyldigvaro som är grunden för 

mannets skuldbelastande. ”Varande vars vara är omsorg kan inte bara ådra sig faktisk skuld, 

utan är i grunden av sitt vara skyldigt, en skyldigvaro som allra först utgör den ontologiska 

betingelsen för att tillvaron kan bli skyldig såsom faktiskt existerande”, skriver han – och: 

”Denna väsensmässiga skyldigvaro är likaursprungligt den existentiala möjlighetsbetingelsen 

för det `moraliskt´ goda och onda, det vill säga för moralen överhuvudtaget och dess faktiskt 

möjliga utformningar” (286). Därmed har även frågan om moralen, som oundvikligen väcks i 

en utläggning om samvetet, knutits till (den sam-vetande) existensen själv. I en tät 

sammanfattande passage skriver Heidegger:  
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”Ropet är omsorgens rop. Skyldigvaron konstituerar det vara vi kallar omsorg. I kusligheten står 

tillvaron ursprungligt tillsammans med sig själv. Den bringar detta varande inför dess oförställda 

intighet, som hör till möjligheten av dess egnaste kunna-vara. Såtillvida som det för tillvaron – 

som omsorg – rör sig om dess vara, ropar den ur sin kuslighet upp sig själv som faktiskt-

förfallande man till sitt kunna-vara. Anropet är ett framropande tillbakarop – fram: till 

möjligheten att själv existerande överta det kastade varande som den är, tillbaka: in i 

kastadheten, för att förstå denna som den intiga grund tillvaron har att ta upp i existensen. 

Samvetets framropande tillbakarop låter tillvaron förstå att den – stående i möjligheten av sitt 

vara såsom intig grund för sitt intiga utkast – ska återhämta sig till sig själv ur sin förloradhet i 

mannet, och därmed är skyldig” (287). 

 

När Heidegger i nästa steg vänder sig till hörandet, ropförståelsen och det 

egentliga modus av upplåtenhet han kallar beslutsamhet, tycks han än tydligare anknyta till en 

möjlig etisk dimension av samvetet, även om han inte själv talar om det i sådana termer. 

Samvetet konstitueras i hans analys i lika hög grad av hörandet som av tilltalet, av 

ropförståelsen som av budskapet, av det inom oss som låter sig uppkallas och det som ropar. 

Han talar om en öppenhet eller beredskap för att höra ropet som är lika ursprunglig som vår 

tendens att fly från det. Att höra ropet innebär enligt Heidegger att förstå och hörsamma dess 

budskap, alltså ”att välja – inte samvetet, som inte kan väljas som sådant. Det som väljs är det 

att ha samvete, som frivaro för den egnaste skyldigvaron”, skriver han: ”Anropsförståelse 

innebär: vilja-ha-samvete”, det vill säga ”en beredskap för att bli anropad” (288).  

Genom att höra detta vittne ur och om den egna existensens kuslighet betygar 

vi, med Heideggers ord, vår egen ”vilja” att förstå oss själva på ett djupare plan. Om mannet, 

som Heidegger tidigare förklarat, inte låter modet för ångest uppkomma, är samvetet det 

fenomen som bereder oss detta mod – beredskapen för att höra ropet är enligt Heidegger en 

beredskap för ångest. ”Den tillvarons upplåtenhet som ligger i att vilja-ha-samvete 

konstitueras följaktligen genom befintligheten ångest, genom förståendet som sig-utkastande 

mot den egnaste skyldigvaron samt genom talet som förtegenhet”, skriver han, och: ”Denna 

privilegierade, i tillvaron själv genom dess samvete betygade egentliga upplåtenhet – det 

förtegna, ångestberedda sig-utkastandet mot den egnaste skyldigvaron – kallar vi 

beslutsamheten” (296-297). Beslutsamheten är såtillvida på en gång namnet för det modus av 

upplåtenhet som låter oss höra ropet och för den upplåtenhet som ropet möjliggör, alltså 

existentiellt försätter oss i. När ropet hörs, varför det hörs i ena stunden men inte i nästa, och 

vad som krävs för att vi ska höra det, går Heidegger inte närmare in på. Med termen 

situationen ger han emellertid analysen en mer konkret prägel.  
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Situationen betecknar i hans analys den faktiska situation i den vardagliga 

medvaron som samvetet ropar oss ”fram och in i”; det är där vi är när vi hör samvetet, alltså 

är beslutsamma. Om den beslutsamma tillvaron upplåter sin värld, sin situation, på ett 

egentligt sätt, det vill säga låter saker visa sig som de är i sig själva, är situationen för mannet, 

som Heidegger skriver: ”däremot […] väsensmässigt tillsluten” (300). Den beslutsamma 

tillvaron bor emellertid i mannets värld, och om det finns en etisk dimension knuten till 

egentligheten är den, precis som påpekats i tidigare forskning, kopplad till synliggörande och 

förståelse. Att låta sig ropas in i situationen innebär för Heidegger inte att lämna mannet, utan 

om att möta sig själv i sin helhet, det vill säga i sin kuslighet såväl som i sin flykt från den. 

Genom att gripa en eller annan i mannet påträffad möjlighet – genom att kasta sig ut i någon 

bestämd riktning, alltså ta ett faktiskt beslut – övertar den beslutsamma tillvaron enligt 

Heidegger ansvaret för sig själv, det vill säga väljer sig själv som den ursprungliga, i en viss 

historisk situation, kastade frihet den är. 

Tillvarons	  historicitet	  

Förelöpandet och beslutsamheten löper samman i det Heidegger kallar förelöpande 

beslutsamhet. Beslutsamheten blir nämligen, som han skriver: ”egentligt vad den kan vara 

såsom förstående vara till slutet, det vill säga såsom förelöpande till döden” (305). Att lyssna 

till samvetet innebär att låta sig uppkallas inför sin egen ständiga ändlighet och skuld, eller 

som Heidegger skriver: ”Omsorgen rymmer likaursprungligt död och skuld inom sig. Först 

den förelöpande beslutsamheten förstår detta kunna-vara-skyldig egentligt och helt, det vill 

säga ursprungligt” (306). Med omsorgen och den förelöpande beslutsamheten menar han sig 

ha synliggjort människan som en av ändligheten bestämd tidslig splittring mellan något hon 

redan är och något hon ännu inte är, existerande som ett ”här och nu” i mannets medvaro i en 

samtidigt upplåtande och bortskymmande förståelse av sig själv. Med kastadheten och redan-

varon har han implicit också knutit tillvaron till det förgångna och de redan döda, men det är 

först i paragraf 74 som denna tolkning av existensen – tidsligheten – som i grunden av sig 

själv historisk, explicit utvecklas.33  

Att vi är kastade i existensen betyder: kastade i en värld, i en viss historisk 

situation och tradition förvaltad i mannets normer och regler. Historien är hos Heidegger inte 

en färdig, fix produkt som vi blir presenterade för, utan något vi lever och skriver i varje 

                                                
33 Jag kommer inte att redogöra för Heideggers utvecklade tankegång kring tidsligheten här. Den intresserade 
läsaren hänvisas till Vara och tid avsnitt två, kapitel 3 och 4. 
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stund. Han talar om det i termer av upprepning, eller återupptagande, och öde. Om vi som 

möjligvaro definieras av våra framtida möjligheter, hämtas dessa nämligen enligt Heidegger 

ur kastadheten, alltså ur det förgångna. Att existera innebär därmed att återuppta 

(wiederholen) tidigare existensers möjligheter och såtillvida välja dessa på nytt, på ett eget 

sätt, alltså att möta sin historia som något framförliggande: en obestämd framtid ytterst 

definierad av den egna döden. Ödet (Schicksal) benämner således inte ett förutbestämt 

skeende, utan en i existensen inneboende ödesmässighet knuten lika mycket till kastadheten 

som till utkastet (friheten), till det förgångna som till framtiden, till de döda som till den egna 

ändligheten. Denna ödesmässighet är tillägnad den samvetslyssnande, beslutsamma – och 

som sådan ”etiska” – tillvaro, som förstår sig själv egentligt, alltså som den kastade, ändliga 

frihet hon är.  

Ödet är kort sagt namnet för den beslutsamma tillvarons sätt att vara historisk, 

eller som Heidegger skriver: ”Genom att greppa existensens ändlighet rycks tillvaron ut ur 

den ändlösa mångfald av närliggande möjligheter som erbjuder sig – i form av behag, 

lättsinne, undansmitande – och försätts i den enkelhet som utmärker dess öde. På detta sätt 

betecknar vi tillvarons ursprungliga skeende, som ligger i den egentliga beslutsamheten och i 

vilken tillvaron, fri för döden, traderar sig till sig själv i en nedärvd men likväl vald 

möjlighet” (384). När han därefter talar om hur den historiska tillvaron ”väljer sina hjältar” 

tycks han implicera att vi genom våra val också väljer vem i det förgångna vi förhåller oss till, 

vems värld, vilket arv vi återupptar i oss själva och därmed vilken historia vi skriver (385). 

Samtidigt är var och en av oss enligt Heidegger del av ett gemensamt öde – skickelsen 

(Geschick), som också är bestämmande för det enskilda ödet. Han skriver: ”I 

medvarandravaron i samma värld och i beslutsamheten för bestämda möjligheter har ödena 

redan på förhand sin ledning. Först i kommunikationen och kampen frigörs ödets makt. 

Tillvarons ödesmässiga skickelse i och med sin `generation´ utgör tillvarons fulla, egentliga 

skeende” (384-385).  

Vad Heidegger syftar på med ”generation” och ”kamp” förblir oklart, och med 

tanke på vad som då är på väg att ske i världen högst problematiskt.34 Det som kan konstateras 

här är emellertid att den ödesmässiga tillvaron hos Heidegger aldrig är ensam. Vi befinner oss 

i världen tillsammans med andra som påverkar och påverkas av våra beslut. Som historiska 

bär vi också de döda andra med oss i vår egen existens – kanske just som ”den vännens röst 
                                                
34 Som jag skrev i inledningen är det troligen hit, till Heideggers tanke om den egentliga historiciteten, det 
kollektiva ödet, folket och generationen, vi måste vända oss för att vidare analysera den möjliga filosofiska 
grunden för Heideggers politiska ställningstaganden.   
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som varje tillvaro bär inom sig” Heidegger på ett tidigt stadium talar om (163). Den möjliga 

associativa kopplingen mellan denna inre vän, samvetets röst och ”hjältarna” ur det förgångna 

blir belyst på nytt då Heidegger skriver att: ”Återupptagandet är den uttryckliga traderingen, 

det vill säga en återgång till möjligheterna för en tillvaro som har-varit-till” (385). Denna 

återgång fullbordas dock först som utkast. Det är såtillvida i den egentliga historiciteten, alltså 

i vår möjlighet att här och nu – i detta ögonblick, i denna situation – svara på ett tilltal från en 

förgången värld – från en människa som inte längre finns – vår ursprungliga frihet och vårt 

ansvar enligt Heidegger ligger. Som historiska låter vi oss ställas till svars för oss själva som 

de fria, ändliga och sam-vetande varelser vi är. I följande förtätade stycke tycks han uttrycka 

essensen av hela undersökningen:  

 
”Bara varande som väsensmässigt är framtidsligt i sitt vara, så att det fritt för sin död och 

krossande sig mot denna kan låta sig kastas tillbaka på sitt faktiska där, det vill säga bara 

varande såsom framtidsligt likaursprungligt är varitande, kan till sig själv tradera den nedärvda 

möjligheten, överta den egna kastadheten och vara ögonblickligt för `sin tid´. Bara egentlig 

tidslighet, som samtidigt är ändlig, möjliggör något sådant som öde, det vill säga egentlig 

historicitet” (385).  

 

Om Heidegger i Vara och tid besvarar frågan om vem den andre inom oss är 

genom att hänvisa till skillnaden mellan vara och varande – samvetets röst beskrivs som vårt 

eget varas (existensens) rop till oss i vårt varande – öppnar han samtidigt, som jag här velat 

visa, genom analyserna av till-döden-varon, skyldigvaron och historiciteten, implicit för en 

förståelse av vem:et och kusligheten, och därmed i förlängningen av etiken, i relation både till 

den egna ändligheten och till de döda. Det är utifrån denna problematik jag nu vänder mig till 

Antigone – Antigone vars hörsamhet tycks riktad just mot en tillvaro som inte längre finns. 

Heideggers egen tolkning rör sig dock, som vi ska se, i en delvis annan riktning. 

 

Antigone	  och	  människans	  kuslighet	   	  

I Sofokles berömda tragedi från 400-talet f Kr möter vi de två huvudpersonerna Antigone, 

dotter till den olycksdrabbade kung Oidipus, och Kreon, bror till Oidipus hustru Iokaste. Vid 

dramats början har följande hänt. Oidipus har, när den hemska sanningen uppdagats för 

honom – att han, ovetandes om de verkliga släktförhållandena, mördat sin far och äktat sin 

mor –, stuckit ut sina ögon och förvisats från Thebe. Iokaste har i förtvivlan hängt sig. Efter 

faderns förvisning och död har de två sönerna Eteokles och Polyneikes kommit överens om 
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att regera staden ett år i taget, men när ett år gått har Eteokles vägrat att lämna över tronen och 

drivit bort Polyneikes från Thebe. Polyneikes, som bosatt sig på Peloponnesos, har dock 

återvänt till staden för att med adrasternas hjälp erövra makten med våld. I striden, som just 

har ägt rum när berättelsen börjar, har bröderna fallit offer för varandras hand och deras 

morbror Kreon, som närmaste manlige släkting, har blivit kung. Av Oidipus närmaste familj 

finns endast Antigone och hennes syster Ismene kvar.  

I den inledande dialogen mellan de två systrarna framgår det att Kreon låtit 

utfärda ett påbud i staden. Polyneikes, som ur Kreons perspektiv varit den angripande parten i 

striden mellan bröderna och anfallit sin egen hemstad, ska lämnas obegravd och osörjd. Hans 

lik ska bli ett offer för rov och fåglar, medan Eteokles, stadens försvarare, ska ges en värdig 

begravning enligt sedvanliga riter och underjordens gudars vilja. Den som trotsar påbudet ska 

straffas med döden. Nu ber Antigone sin syster om hjälp att mot Kreons vilja begrava 

Polyneikes kropp, så att denne liksom Eteokles kan mottas värdigt i de dödas rike. För 

Antigone är denna plikt mot brodern inte förhandlingsbar – hon ser Kreons påbud som 

orättfärdigt – ”Han har väl ingen rätt att skilja mig från mitt” –, men Ismene intar som det 

visar sig en annan hållning.35 Ismene menar att det inte tjänar något till att strida mot 

myndigheterna, hon och Antigone har som kvinnor ändå ingenting att säga till om: ”Själv ber 

jag underjordens andar överse med mig eftersom jag ju handlar under tvång”.36  

Det som sedan sker är i korthet att Antigone på egen hand genomför 

begravningen genom att strö lite jord över Polyneikes kropp. Hon blir upptäckt av vakter och 

förd till Kreon som utfärdar det utlovade straffet. Enligt Kreon är det Antigone som är 

orättfärdig; även han ser sig ha en plikt som inte är förhandlingsbar, nämligen att med fast 

hand styra staden och motverka oreda och kaos. Antigones olydnad är i hans ögon ett 

avskyvärt brott. Den som staden har gett makt ska enligt Kreon under alla villkor lydas. 

Antigone förs till den uthuggning i klippan där hon ska stängas in och begravas levande. Trots 

varningar och motstånd från flera håll inser Kreon inte sitt misstag förrän det är försent. Då är 

tragedin redan ett fullbordat faktum, ett blodbad har ägt rum. Antigone är död, liksom Haimon 

– Kreons son och Antigones fästman –, som i ett utfall mot fadern vid åsynen av Antigones 

livlösa kropp slutligen stuckit svärdet i sig själv. Till sist har Eurydike – Haimons mor och 

Kreons hustru – när hon fått reda på vad som hänt, i förtvivlan gått i sonens fotspår. Kreon 

står, som dramats stora förlorare, som ensam härskare kvar.      
                                                
35 Sofokles 442-41 f Kr/2003 (Stolpe & Svensson övers.), s 22, rad 48 

36 Ibid., s 23, rad 65-66 
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Inom ramen för en utläggning av den tidiga filosofins förståelse av människan 

behandlar Heidegger i en föreläsning från 1935 specifikt det första körpartiet i Sofokles verk, 

sången om människan, som inleds med de berömda orden polla ta deina – ”mycket är 

märkligt”. Nyckelordet är det grekiska mångtydiga och svåröversättliga ordet deinon och dess 

komparativ to deinotaton. En möjlig översättning är med Collinder: ”mäktig”, eller med 

Stolpe och Svensson: ”märklig”. Första satsen lyder i den senare översättningen: ”Märkliga är 

många ting, märkligast av alla människan”.37 Hos Heidegger heter det emellertid: ”kuslig” – 

tyskans unheimlich. Människan är den kusligaste av alla varanden.  

Vari består då denna kuslighet som Heidegger här tillskriver människan? Efter 

inledningsmeningen följer Sofokles beskrivning av hur människan med sin fantastiska 

uppfinningsförmåga och förunderliga dådkraft erövrar och bemästrar de jordiska elementen 

och tämjer naturens vilda krafter. Hon far över stormande hav, brukar och sargar jorden, jagar 

och fångar vilda djur, talar, tänker, skriver poesi och bygger städer. Hon skyddar sig mot frost 

och oväder och finner bot mot svåra sjukdomar. Allt kan hon hantera, skriver Sofokles – 

”rådvill går hon aldrig framtiden till mötes” – utom ett: ”endast döden förmår hon inte 

undkomma”.38 Det kusliga – o-hemliga –, som på en gång knutet till vår mäktighet i världen 

och till den yttersta sårbarhet som den egna dödligheten definierar, kan enligt Heidegger, som 

själv tar isär ordet för att synliggöra dess härkomst, bara förstås utifrån det bekanta, 

vardagliga. Det är kusligt därför att det ställer det säkra i nytt ljus, alltså avslöjar och osäkrar 

det. Som namnet för det främmande, andra, som ger sig tillkänna i den överväldigande 

omgivningen: havet, djuren, vinden – detta som vi på en gång tillhör och som hotar oss i vårt 

vara –, synliggör det detta hemtama som något vi inte kan förbli i.  

Människan själv är enligt Heidegger den kusligaste av allt kusligt (allt som är), 

därför att hon: ”… inte bara har sitt väsen inom detta kusliga, utan för att hon kliver över de 

närmaste, mest bekanta och hemtama gränserna, eftersom hon, som den som mäktar våld, 

överskrider det hemtamas gräns och detta just i riktning mot det kusliga i betydelsen av det 

överväldigande”.39 Genom att gå den överväldigande kusliga omgivningen till mötes och 

därmed bringa dess kuslighet i ljuset, det vill säga bereda plats för dess vara, överskrider 

människan sig själv och framträder som den kusligaste. När Heidegger mot slutet av 

föreläsningen definierar denna människa som ett mellan-fall eller mellan-spel – tyskans 
                                                
37 Ibid., s 33, rad 332-333	  

38 Ibid., rad 360-362 

39 Heidegger 1953/2000, s 161, översättning av Ruin, 1996, s 70 
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Zwischen-fall – tycks han, utan att själv sätta ord på det, träda in i den filosofiska demoniska 

tradition, vars framväxt jag ovan skildrade. Om demonen historiskt uppträtt i olika skepnader 

just som mittzon och mellanregion, uppträder den här som en kvalitet i den mänskliga 

existensen själv. Det handlar naturligtvis om den kvalitet som vi redan i Vara och tid mötte i 

tolkningen av människans vara som omsorg och tidslighet och som i samvetet antog 

karaktären av en kuslig röst.  

Det är också tillvarons hörsamhet Heidegger implicit tillfrågar när han i den 

senare föreläsningen, i en utvidgad tolkning av körpartiet och analys av verket i dess helhet, 

vänder sig till Antigone själv, dramats hjältinna och huvudperson.40 Som en rakt igenom 

autentisk (egentlig) närvaro bland människorna träder Antigone här fram som ännu kusligare 

än den vanliga människan, nämligen den kusligaste av de kusligaste. Människans kuslighet 

kan inte förstås utifrån dess inverkan på människan själv eller på andra varanden, säger 

Heidegger nu. Den är inte något människan ger upphov till eller upplever, inte en produkt av 

henne eller något som tillhör henne. Det kusliga är tvärtom något vi själva tillhör och är 

komna ur. Han skriver: ”Kusligheten uppkommer inte först som en följd av mänskligheten; 

snarare uppträder mänskligheten ur kusligheten och förblir i den”.41 Människan är kuslig och 

det hon i mötet med sin värld, som körpartiet ovan beskriver, ytterst söker är enligt Heidegger 

sanningen om sig själv, sitt eget vara. 

Genom att söka sig själv ”därute”, bland det varande, hamnar människan dock 

på villovägar, säger Heidegger; hon leder sig själv bort från sig själv. Människan går vilse i 

världen samtidigt som det är i just denna jakt, i just detta sökande, hon är hemma. 

Tankefiguren känns igen från Vara och tid. Där beskrevs detta uppgående i ”världen” och 

förfall till mannets trygga vardaglighet som ett fjärmande från insikten om den egna 

ändligheten. Nu förklarar Heidegger att till skillnad från äventyraren som uppsöker det 

obekanta och främmande, det som är ”icke-hemma”, slår sig den vanliga människan till ro 

med att hon ”inom sin essens inte finner någon ingång till denna essens, förblir utestängd från 

den och utan någon utväg som kunde tillåta henne att träda in i kärnan av sin egen essens”.42 

Detta självutestängande, som utspelar sig i allehanda bemödanden om att bemästra 

                                                
40 Heidegger, 1984/1996. Texten, från 1942, utgör ett längre avsnitt i en föreläsningsserie som utgår från 
Hölderlins floddiktning.  

41 Ibid., s 72, min översättning. Alla citat från Hölderlins hymn är översatta av mig och utgår från den engelska 
översättningen. 

42 Ibid., s 74-75 
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omgivningen, sker dock förgäves: ”För ingen skicklighet, inga våldshandlingar och ingen 

konstfärdighet kan hålla döden borta” – ”Döden är inte ett förhållande eller en omständighet 

som vilken som helst, som kan kringgås”, skriver Heidegger: ”Inte heller är den något som 

först `kommer till´ människor utifrån; snarare fortskrider människans vara i sig självt mot sin 

död”.43  

Som en vidareutveckling av dödsanalysen i Vara och tid förklarar Heidegger här 

att människorna, genom att för det mesta förstå ”denna essentiella egenskap hos sig själva 

endast på ett undvikande sätt”, ger ”sitt medgivande till att exkluderas från inträdet till sin 

egen essens. Människor är”, som han skriver, ”`hemma´ i varje genomfart genom det 

varande”.44 Om naturens överväldigande krafter som beskrivits är kusliga i bemärkelsen 

skräckinjagande, vördnadsbjudande, häpnadsväckande och så vidare, det vill säga genom den 

effekt de har på oss, är människan enligt Heidegger kuslig, det vill säga hemlös, i sig själv. 

Till denna väsensmässiga hemlöshet hör emellertid ett vetande. Vår ”förmåga” att exkludera 

oss från oss själva – det som Heidegger i Vara och tid talade om som varaglömska – beror på 

att vi redan vet något som kan skymmas bort. Det är kort sagt vetandet som möjliggör 

glömskan, eller som Heidegger skriver: eftersom människan är det enda varande som känner 

sig själv och sin värld i dess vara ”är det tillägnat endast varanden av denna essens att i deras 

relation till varanden glömma varat. Som en konsekvens av detta tillstånd av glömska är 

människan i en särskild bemärkelse utanför det inom vilket alla varanden är varanden, det vill 

säga utanför varat.”45  

Om detta vetande och denna glömska handlar enligt Heidegger körpartiets 

slutrader.46 Det ”hus”, eller i Heideggers tolkning ”härd”, det talas om i dessa är om man får 

tro Heidegger varat självt – ”varat, som bestämmer alla varanden, bevarar dem i denna 

bestämmelse och håller dem skyddade” – och den som avvisas från denna härd är den vanliga 

villfarna människan.47 Det hon förnekas tillträde till är såtillvida en sann kunskap om sig själv, 

eller som Heidegger skriver: detta ”avvisande talar om för oss att den kusliga har en 

                                                
43 Ibid., s 75 

44 Ibid., s 75-76 

45 Ibid., s 76 

46 Raderna lyder i Stolpes och Svenssons översättning: ”När hon [människan] iakttar gällande lag och gudarnas 
rättvisa bud blir hon aktad i sin stad – men stadslös om brottslighet och fräckhet smittar henne. Aldrig ska den 
som uppför sig så få sitta i mitt hus och aldrig kallas min vän!” (Sofokles, 442-41 f Kr/2003, s 34, rad 368-375) 

47 Heidegger, 1984/1996, s 109 
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väsensmässig relation till härden, men det är en relation präglad av glömska och blindhet”.48 

När han nu analyserar Antigone som den kusligaste av de kusligaste är det i hennes egenskap 

av att undantas från glömskan. Antigone är enligt honom den som når fram till sanningen om 

sig själv, som släpps in till varats härd och ”hittar hem” – ett hemblivande som dock 

existentiellt innebär hennes död. Om Antigone för Heidegger förkroppsligar själva den 

demoniska kvaliteten i tillvaron genom att bekräfta sin tillhörighet till varat, eller som 

Heidegger skriver: ”antar som det för sig passande det som är ödesbestämt åt henne”, är det 

som den (samvetslyssnande) som faktiskt går sin egen död till mötes.49  

Det vetande och den demoni Heidegger tillskriver Antigone i hennes 

dödsberedskap tycks med andra ord förbunden med den kuslighet och beredskap han tidigare 

talade om i samband med sam-vetet som en öppenhet för att ta emot ett tilltal och att låta sig 

ställas inför ett an-svar. Frågan är hur detta (sam)vetande ser ut, vem det är Antigone lyssnar 

till. I den inledande dialogen mellan Antigone och systern Ismene framträder i den vassa 

ordväxlingen mot slutet enligt Heidegger essensen av var och en av systrarnas gentemot 

varandra motsatta, och var och en på sitt sätt giltiga, hållning: deras olika vetande:  
 

Ismene: Ditt hjärta brinner för ett iskallt företag. 

Antigone: Men de som jag vill glädja mest – dem gläder jag! 

Ismene: Bara det går! Du älskar det omöjliga. 

Antigone: Då får jag väl ge upp när krafterna tar slut. 

Ismene: Men det är fel att jaga det omöjliga. 

Antigone: Är det din åsikt, får du räkna med att jag 

och han som dött har goda skäl att hata dig. 

Men låt mig nu få känna på vad följden blir 

av min förmenta dårskap: säkert ingenting 

som hindrar mig att dö med äran i behåll. 

Ismene: Gå då! Men minns att fast det här är vansinne, 

så är du ändå kär för dina närmaste.50 

                                                
48 Ibid. 

49 Ibid., s 117 

50 Sofokles, 442-41 f Kr/2003, s 24, rad 88-99 
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Heidegger fäster sig inte, som man kanske skulle ha väntat sig, vid den eller de 

närstående döda som det för Antigone tycks handla om. Den trohet han läser in i Antigones 

ord riktar sig inte mot den döde bror hon trots Kreons förbud tar på sig att begrava, utan mot 

varat – varats sanning. Det är fel att jaga det omöjliga, säger Ismene, eller i en översättning 

som ligger närmare Heideggers egen: det är opassande att eftersträva det mot vilket inget kan 

segra. Det mot vilket inget kan segra syftar emellertid enligt Heidegger inte på någon 

omöjlighet vilken som helst, något vi föresatt oss som det är omöjligt för oss att genomföra – 

det handlar med andra ord inte om omöjligheten för Antigone att undkomma Kreons straff – 

utan på en för existensen grundläggande sådan, en yttersta omöjlighet, nämligen: ”de dödas 

lag, och därmed de levandes fundamentala lag”.51 Genom att handla i riktning mot det mot 

vilket inget kan segra bekräftar Antigone enligt Heidegger dess makt och gör det till den 

styrande principen för allt handlande. Antigone upptar i sin egen essens sin existens 

omöjlighet som den yttersta sanningen och den för allt styrande principen.  

Vad är då detta mot vilket inget kan segra, denna existensens omöjlighet som 

Heidegger talar om, om inte döden? – den död som kören sjunger om i hymnen om 

människan och som han själv i Vara och tid benämner just som ”möjligheten av tillvarons 

omöjlighet rätt och slätt”; döden som den andra sidan av varat och det som på en gång 

definierar och förintar oss?52  Om Antigone skiljer sig från den vanliga människan – mannet i 

Vara och tid – genom sin orientering bort från det varande i riktning mot sitt eget vara, tycks 

det, som redan nämnts, rent existentiellt betyda: i riktning mot sin egen död. Heidegger 

förklarar emellertid att det inte är döendet i sig eller det fantastiska och skräckinjagande i 

hennes beslut och möte med en för tidig död som gör Antigone kuslig. Snarare konstituerar 

och bekräftar döendet hennes ursprungliga tillhörighet till varat: ”Hennes döende är hennes 

hemblivande, men ett hemblivande inom och utifrån en sådan hemlöshet”.53  

Det är som att Heidegger, utan att tala om det i dessa termer, i Antigone finner 

urtypen för en samvetslyssnande, beslutsam, förelöpande existens. Som den som faktiskt 

väljer sin död fullgör Antigone den separation från mannet som den vardagliga tillvaron så 

länge den lever inte kan förverkliga. Antigone lämnar såtillvida oegentligheten och de levande 

hon har runt sig för att bli egentlig. Därmed uppfattas hon också av de kvarlevande, inte minst 
                                                
51 Heidegger, 1984/1996, s 101 

52 Heidegger 1927/2013, s 280, SZ  s 250  

53 Heidegger, 1984/1996, s 104 



34 
 

av Ismene som intar en mer besinnande hållning, närmast som vansinnig, besatt. Det 

Heidegger inte säger är att i denna ohörsamhet mot omgivningen, som är en hörsamhet mot 

det egna (varat), förutom en beredskap för att dö också ligger en hörsamhet mot de döda. Om 

Antigone är kuslig för de levande är det kanske inte bara för att hon väljer att dö, utan också 

för att hon redan är där, på andra sidan, har sitt ethos och sin hemvist hos de döda.  

Det är nästan märkligt hur konsekvent Heidegger låter bli att tala om 

Polyneikes, den vars kropp hela förloppet kretsar kring och den människa Antigone tycks 

handla för. Det är som att han genom att så envetet rikta in analysen mot varat inte låter hela 

bilden framträda och därmed inte heller är riktigt hörsam mot sin egen filosofis möjligheter – 

den filosofi som i beskrivningen av människans historicitet synliggör hur vi i mötet med en 

rådande tradition lever vårt eget ursprung som något ”framför” oss, och såtillvida ständigt 

förhåller oss till de döda. När han nu skriver att det varken är de döda eller blodsbandet till 

brodern som vägleder Antigone – Antigone handlar inte för sin bror, inte för staden, inte för 

något varande, varken levande eller dött, nej: ”Det som bestämmer Antigone är det som först 

skänker grund och nödvändighet åt betydelsen av de döda och blodsbandets prioritet” – alltså 

varat –, tycks han lämna frågan om vem eller vad som låter Antigone handla som hon gör 

delvis outforskad.54 Vem är det Antigone lyssnar till – vad är detta andra som låter henne veta 

något väsentligt om henne själv, något hon inte kan göra avkall på och som hon är beredd att 

dö för att bevara? Är det varat, de döda eller något ytterligare annat?  

Det som först slår mig när jag vänder mig direkt till Sofokles text är att 

Antigone faktiskt vill leva. Inför Kreon förkunnar hon visserligen att ”döden är naturligtvis en 

vinst för den som liksom jag lever ett olycksdrabbat liv”; hennes handlande präglas också av 

en viss uppgivenhet – hon försöker aldrig på allvar att inför Kreon dölja vad hon gör –, men 

hon framträder inte som en olycklig, dödslängtande människa.55 Tvärtom sörjer hon redan sin 

förlorade framtid: ”Nu ger han [Kreon] order om att jag ska föras bort, som ogift, ovigd, innan 

jag fått veta hur det är att ha en man och fostra egna barn. Förrådd av min familj och ännu 

levande ska jag, min stackare, gå in i dödens berg.”56 Trots att hon vet vad som ska ske tvekar 

hon aldrig. Hennes plikt att sörja för de närstående döda – brodern, fadern och modern – tycks 

för henne överordnad allting annat. Det är inte stolthet eller trots mot övermakten som styr 

                                                
54 Ibid., s 117 

55 Sofokles, 442-41 f Kr/2003, s 37, rad 463-464 

56 Ibid., s 54, rad 916-920 
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henne, utan just dessa döda, dessa olyckliga som hon inte får svika: ”för när ni dött var jag 

den som med egen hand tvådde er, svepte er och hällde offervin på gravarna”.57  

På en gång modig, egensinnig, fri och uppgiven, olycksdrabbad och 

ödesbestämd, framträder Antigone i sin specifika trohet och hörsamhet som nästan hänsynslös 

mot de levande hon lämnar efter sig, blind för den tragedi hon utlöser. Där finns den 

förtvivlade systern Ismene, men också fästmannen Haimon, Kreons son, som Antigone i detta 

skeende aldrig ens vidtalar. Om Heidegger inte låter hela bilden framträda när det gäller 

Antigones samvete säger han ännu mindre om Ismenes. Ismene förutspår de olyckliga 

följderna och vädjar till Kreon att ändra sig: ”Tänker du avrätta din egen sonhustru?”.58 På sätt 

och vis framträder Ismene som mer klarsynt och nyanserad än Antigone. Om Antigone är hos 

sina döda – ”jag har varit död sen länge för att hjälpa alla avlidna” –, har Ismene som jag ser 

det sitt samvete hos de levande och efterlevande.59 Ismene ser sin plikt att fortsätta leva och 

föra släkten vidare: ”Ska vi två nu – vi är de enda som finns kvar – utmana härskarens beslut 

och lagens makt?”60 Hon väljer att stanna i kompromissen – ”att gå till strids mot övermakten 

tjänar inget till” –, men senare, då allt har skett och Antigones straff utdömts, ber hon i 

förtvivlan sin syster om att få dö tillsammans med henne.61 Då nekas hon dock i sin tur kallt 

av Antigone: ”Min död är min. Gör inte anspråk på nånting du inte deltog i. Att jag dör räcker 

väl”.62 ”Repa nu mod…”, säger Antigone: ”Du valde ju att leva. Jag har valt att dö”.63  

I samma stund som Ismene förkunnar sin motsatta ståndpunkt och förvägrar 

Antigone hjälp med att begrava brodern är det som att hon för Antigone förverkat sin ställning 

som syster. Trots att Antigone därefter bemöter Ismene enbart med förakt, anklagar Ismene 

aldrig Antigone. Hon endast vädjar till sin syster att besinna sig. Ismene framstår inte som feg 

eller undflyende. Kanske är döden till och med verkligare för henne än för Antigone. Ismene 

förnekar inte sin ändlighet, utan fattar ett eget beslut; hon väljer att fortsätta leva med allt vad 

det innebär av risk, kompromiss och offer. Om Ismene är hörsam såväl mot de döda och de 

                                                
57 Ibid., rad 900-902 

58 Ibid., s 42, rad 568 

59 Ibid., s 41, rad 559-560 

60 Ibid., s 23, rad 58-59 

61 Ibid., s 23, rad 67-68 

62 Ibid., s 40, rad 546-547 

63 Ibid., s 41, rad 559 + 555 
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levande, såväl mot underjordens gudars bud och de levandes lag, tycks Kreons hörande, 

liksom Antigones, präglas av en viss dövhet, men riktad åt ett annat håll. Kreons lojalitet 

ligger som ovan nämnts hos staden och ordningen: ”Det finns ju inget större ont än olydnad!” 

utropar han.64 Han är så övertygad om att hans beslut är gott att han inte lyssnar till 

förvarningarna och tecknen på motsatsen – inte ens när de kommer från den oförvitlige siaren 

Teiresias.  

Antigone, Ismene och Kreon har var och en sin specifika hörsamhet, sitt 

(sam)vetande och (an)svar, och om något låter Sofokles denna problematik framträda i dess 

komplexitet. Heidegger identifierar den lag Antigone bekänner sig till som varats lag, men 

när Antigone på väg in i ”dödens berg” själv ska beskriva den säger hon så här: ”Jag skulle 

aldrig trotsat stan och tagit på mig att begrava mina barn eller min man om de var döda och de 

låg och ruttnade. I enlighet med vilken lag säger jag det? Om maken dött, hade jag kunnat 

gifta mig igen och ha fått nya barn om något dött, men eftersom min mor och far har hunnit 

dö skulle jag aldrig kunnat få en annan bror. Sån var den lag som gjorde att jag hedra dig”.65 

Den lag Antigone åberopar, om den så tillhör varat eller döden, henne själv eller något 

väsentligen annat, är till sist tillägnad en tillvaro som inte längre finns. Antigone lever för de 

döda, men det handlar inte om de döda vilka som helst, utan om just denna döda, denne 

oersättlige bror. Troheten mot Polyneikes tycks för Antigone i grund och botten vara en trohet 

mot henne själv och vidröra just det vetande Heidegger tidigare talade om som det som ger 

henne tillträde till varats härd.  

Som en förlängning av den tanken skulle Polyneikes död kunna ses som den 

händelse som gör Antigone beredd för sin egen, det vill säga den enskilda erfarenhet som gör 

henne autentisk (egentlig) i Heideggers mening. Den slutsatsen går dock på tvärs med 

Heideggers analys i Vara och tid, där begravningen beskrivs som ännu en av tillvarons 

bortskymmande praktiker, knuten till de efterlevandes förlust snarare än till den döde själv. 

För Antigone tycks den emellertid varken syfta till fortsatt medvaro med brodern eller till 

tröst, utan just om att höra Polyneikes själv, att gå till mötes denne dödes egna anspråk på att 

tas om hand, att bli sörjd för. Kanske speglar Antigones handling också ett eget behov av att 

bli omhändertagen och hörd efter sin död, alltså att i någon mån övervinna denna död. Om 

Heidegger i denna tolkning av Antigones kuslighet i relation till varat inte riktigt ser 

komplexiteten i den trohet som låter Antigone handla som hon gör, och därmed inte heller 
                                                
64 Ibid., s 45, rad 672 

65 Ibid., 54, rad 905-913 
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egenarten hos hennes sam-vetande, går han dock i Humanismbrevet ytterligare ett steg i 

riktning mot frågan om varat. Jag vänder mig till denna skrift för att se hur han själv 

summerar sin filosofi och besvarar frågan om tillvarons ethos och demoni. Vem demonen är i 

denna skrift är emellertid i slutändan allt annat än klart.  

 

Humanismbrevet	  –	  etiken	  och	  demonen	  

Brev om humanismen är ett inför publiceringen bearbetat brevsvar från Heidegger till vännen 

Jean Beaufret hösten 1946. Texten kan ses som en fortsättning på den undersökning om varat 

som påbörjades i Vara och tid. Om Heidegger där närmade sig frågan om varats mening 

genom en analys av människans vara – existensen – närmar han sig i Humanismbrevet 

omvänt en förståelse av människan utifrån hennes grundläggande och privilegierade relation 

till varat, närmare bestämt som den som tänker vara och därmed låter varat visa sig (i det 

varande). I en förlängning av den tidigare kritiken av den allenarådande filosofiska – 

metafysiska – traditionen, ifrågasätter Heidegger här Aristoteles bestämning av människan 

som animal rationale, ett förnuftigt djur. Denna förstår människan blott som varande – det 

högsta av varanden – och misslyckas enligt Heidegger med att tänka hennes sanna väsen.  

Här följer ett tolkande referat av denna korta och till synes lättlästa skrift, som 

dock tycks väcka lika många frågor som den besvarar. Heideggers utgångspunkt och den 

analys han hela tiden förhåller sig till är som sagt den egna existensontologin i huvudverket, i 

vilken han beskriver människan i hennes kaststruktur. Nu förklarar han att ”det” som kastar 

oss är varat. Varat kastar oss in i existensen, eller ek-sistensen som han här avstavar ordet för 

att betona existerandets tidsliga, ekstatiska (hemlösa) karaktär, vilket betyder: för att tänka 

(säga) varats sanning. Varat, som det primära som föregår och möjliggör oss, bringar enligt 

Heidegger sig självt till språk genom människan som tänker och talar. ”[V]arat kommer till 

språk i tänkandet”, skriver han: ”Språket är varats hus”, och: ”I denna boning bor 

människan.”66 Tänkandet, som tänker i och utifrån varat – varat är tänkandets element – ”låter 

sig tas i anspråk av varat för att säga varats sanning”.67  

Som ett svar på den fråga som gett skriften dess namn, söker Heidegger 

omformulera det gängse humanismbegrepp som tänker människans mänsklighet i relation till 

                                                
66 Heidegger, 1947/1996, s 5 

67 Ibid., s 6 
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det varande, för att istället tänka den i relation till varat.68 ”Människan är inte det varandes 

herre”, skriver han: ”Människan är varats herde.”69 Hon är: ”`kastad´ in i varats sanning för att 

hon ek-sisterande skall skydda varats sanning och för att i varats ljus det varande skall kunna 

framträda som det varande det är”.70 Människan är, som han med ett annat ord beskriver det, 

skickad av varat att tänka varat i det varande. Detta skick är såtillvida ett av varats egna sätt 

att vara på: varat manifesterar sig självt, kommer till uttryck, i tänkandet, och människan är 

den typ av varande som genomför detta tänkande.  

Det Heidegger i Vara och tid talar om som människans samtidigt upplåtande 

och fördöljande förståelse av sig själv – ”Tillvaron är likaursprungligt i sanningen och 

osanningen” – och som han ser poetiskt projiceras i körpartiet i Antigone – i sökandet efter 

sig själv i världen hamnar människan på villovägar –, formulerar han här följaktligen utifrån 

varats eget sätt att visa och fördölja sig.71 Varat visar sig i första hand genom att dra sig 

undan, skriver han, det vill säga dra sig undan människans tänkande; eller som han också 

formulerar det: varat har övergivit människan som nu irrar omkring hemlös: ”utstött ur varats 

sanning, runt sig själv som animal rationale”.72 Det kritiserade metafysiska tänkande som 

enligt Heidegger misslyckas med att tänka människans sanna väsen är därmed, som han nu 

förklarar det, en följd av varats eget undandragande manifesterande och en oundviklig fas i 

varats historia.  

När Heidegger på detta sätt talar om människan utifrån varat (inte människans 

vara utan varat som sådant), framträder denna människa till sist som ingenting alls i sig själv. 

Om hon i sitt tänkande, förstående förhållande till sig själv i Vara och tid synliggörs som en 

väsensmässig frihet, är denna frihet, detta tänkande, emellertid kastat, och som Heidegger här 

säger: kastat av varat. Tänkandet tillhör såtillvida inte människan själv, utan varat. Samtidigt 

rör Heidegger vid ett förhållande som går i motsatt riktning, där människan inte bara är varats 

egen ”upplysande-döljande ankomst”, utan till skillnad från andra varanden, just genom 

tänkandet och språket står fri i förhållande till det, alltså till sitt eget ursprung. ”Växter och 

djur är visserligen infogade i sin omgivning, men de står inte på ett fritt sätt i varats ljusning – 

                                                
68 Ibid., s 8; Beaufret frågar: ”Hur kan man återge ordet `humanism´ en mening?” 

69 Ibid., s 45 

70 Ibid., s 29 

71 Heidegger 1927/2013, s 251, SZ s 223 

72 Heidegger, 1947/1996, s 44 
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och bara denna är en `värld´ – och därför saknar de språk”, skriver han.73 I den mån 

människan är fri är det inte från något annat (varat), utan i sig själv, såsom kastad, tänkande 

och talande varats språk.  

Människan existerar enligt Heidegger som människa i samma mån och så länge 

varat överräcker sig självt till henne för att bli tänkt, och: ”endast så länge varats ljusning 

tilldrar sig överräcker varat sig självt till människan”.74 Varat är i hans analys i grund och 

botten lika beroende av människan som människan av varat. Det behöver människan för att 

komma till uttryck och fullborda sig självt, det vill säga för att vara. Om människan är endast 

så länge varat är, så är varat i sin tur endast så länge människan är (tänker/talar). I Vara och 

tid möter vi oss själva som historiska; här talar Heidegger som ovan nämnts helt följdriktigt 

om varats egen historia. På samma sätt som människans tänkande tillhör varat är det varats 

historicitet som gör människan historisk. Varat berättar sin historia genom olika (historiska) 

faser av tänkandet, av vilka den enda hittills identifierbara enligt Heidegger är den 

metafysiska. Ännu återstår det skick av vara som tänker varat utifrån sig självt, säger han, 

alltså det tänkande som hittar in i varats sanning, den sanning människan är skickad – eller 

kallad – att skydda.  

Om ”det” som ropar i Vara och tid är människan (existensen) själv, är det i 

Humanismbrevet varat. Varat ropar oss in i vårt eget varahistoriska väsen. Människan är den 

som lyssnar, hör. Trots den uppenbara kopplingen till samvetet berör Heidegger den inte. Är 

varat svaret på frågan vem inom oss som ropar, eller är det kanhända omvänt samvetet, 

närmare bestämt vem:et – den inre röst som gör oss till de samvetslyssnande varelser vi är – 

som först gör oss mottagliga för varats rop? Min tidigare tolkning pekar snarast mot det 

senare alternativet, och att denna demoniska riktning har sin giltighet framgår klarare då 

Heidegger mot slutet av brevet vänder sig till Herakleitos fragment. Det sker inom ramen för 

en diskussion om förhållandet mellan ontologi och etik och utgår från en fråga Beaufret 

ställt.75 Utifrån denna utvecklar Heidegger ett resonemang som ska visa att det är missvisande 

att ens tala om ett förhållande, att själva frågan vittnar om en blindhet för vad etik är. Han 

vänder sig till fragmentet för att vinna en ursprunglig mening hos det etiska – ethos – självt. 

                                                
73 Ibid., s 23 

74 Ibid., s 37 

75 Ibid., s 59; Beaufret skriver: ”Vad jag redan sedan länge söker göra, är att precisera ontologins förhållande till 
en möjlig etik.” Herakleitos fragment omnämndes i den demoniska översikten ovan. 
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En möjlig översättning av fragmentet förstår med Herrmann Diels, i dennes 

klassiska utgåva av de försokratiska fragmenten, ethos som Eigenart: ”Människans egenart är 

hennes demon”. Denna översättning tänker dock enligt Heidegger på ett modernt, inte 

grekiskt sätt. Ethos betyder ursprungligen ”uppehållsort, en ort för boendet”, skriver han, och 

denna ort ”benämner det öppna området, vari människan bor”.76 Det anmärkningsvärda är vad 

som sker på denna ort, förklarar Heidegger. Den bevarar nämligen ankomsten av det för 

människan helt andra, främmande – den daimon som hon samtidigt tillhör. Han skriver: 

”Uppehållsortens öppenhet låter det framträda, som träder mot människans väsen, och på 

detta sätt ankommande uppehåller sig i hennes närhet. Människans uppehållsort innehåller 

och bevarar ankomsten av det till vilket människan hör i sitt väsen.”77 Det till vilket 

människan hör i sitt väsen, det vars sanning hon är öppen mot, vars ankomst hon väntar och i 

vars närhet hon bor, har Heidegger emellertid tidigare talat om som varat. Här ger han det 

alltså ett annat namn, utan att riktigt klargöra förhållandet mellan. Daimon betyder hos 

Heidegger ”Gud” och fragmentet i sin helhet säger enligt honom att: ”i den mån människan är 

människa bor hon i Guds närhet”.78  

I anslutning till denna utläggning återger Heidegger en historia om Herakleitos, 

en gång berättad av Aristoteles, i vilken Herakleitos sitter vid en bakugn och värmer sig. 

Några främlingar vill träda fram till den berömda filosofen, men blir, förvånade vid åsynen, 

stående på tröskeln. Herakleitos, som ser besökarnas tvekan och vill ingjuta mod i dem, hälsar 

dem välkomna in med orden: ”gudar är närvarande även här…”.79 När gästerna finner 

Herakleitos på denna anspråkslösa plats under till synes torftiga livsomständigheter, sysselsatt 

med något så vardagligt som att värma sig, blir de enligt Heidegger besvikna därför att de 

förväntat sig att påträffa den store tänkaren på en mer speciell och för honom passande plats. 

De uttalade orden sätter emellertid tänkarens uppehållsort – hans ethos – och verksamhet i ett 

annat ljus, skriver han. De säger att ”`även där´, i det normalas sfär”, där allt tycks oss 

välbekant och förtroget, ”`är gudar närvarande´”.80  

                                                
76 Ibid., s 61-62 

77 Ibid., s 62 

78 Ibid. Om detta, hur vi ska förstå förhållandet mellan varat och Gud hos Heidegger, finns en hel del skrivet 
sedan tidigare. Den intresserade läsaren hänvisas till egna efterforskningar. 

79 Ibid. 

80 Ibid., s 64 
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Den dynamik mellan vardagligt och gudomligt, eller mellan det som är geheuer 

och det som är ungeheuer, det begreppspar han här använder, Heidegger läser in i fragmentet, 

bekräftas enligt honom av denna historia. Geheuer kan översättas med ”säker”, ”hemtam” och 

ungeheuer med ”oerhörd”, ”spöklik” eller rentav ”kuslig”. Det tidigare använda, vanligtvis 

med Freud förknippade, besläktade begreppsparet heimlich-unheimlich, låter oss förstå detta 

ethos som det hemliga (fördolda), människans hemort, den plats från vilken hon härrör och 

där hon uppehåller sig som mest, medan daimon är det o-hemliga, främmande. I Vara och tid 

har Heidegger tillskrivit denna spänning mellan hemtamt och främmande, eget och annat, 

bekant och obekant, oförborgat och förborgat, sanning (aletheia) och falskhet, det mänskliga 

existerandet självt, i Antigoneföreläsningarna talar han om denna ohemliga kvalitet i tillvaron 

som något som hör till människans eget väsen. När han nu gör en egen översättning (tolkning) 

av Herakleitos ord lyder den: ”Der (geheure) Aufenthalt ist dem Menschen das Offene für die 

Anwesung des Gottes (des Un-geheuren)” – ”Den (normala) uppehållsorten för människan är 

öppenheten för gudens (det a-normalas) närvarande”.81 Människan har sitt väsen i öppningen 

mot det främmandes närvaro: hennes egna, ethos, är att vara öppen mot det andra, kusliga: 

mot demonen.  

Vad detta oerhörda, demoniska som äger rum i vår mest bekanta, hemtama 

tillvaro är, säger inte Heidegger, ändå är det som att han här för första gången låter det 

framträda i egen rätt – inte som varat, döden eller människan, utan som namnet för det som 

uppträder mellan; som den förmedling och övergång vi alltsedan den tidiga grekiska 

föreställningsvärlden lärt känna i det onämnbara tredjes gestalt. Om detta tredje i de tidigare 

texterna dykt upp som en kuslighet hos tillvaron, har i Humanismbrevet alltså en viss 

förskjutning skett som låter oss förstå det inte bara som något som hör till oss, utan lika 

mycket som något annat till vilket vi själva hör. Det uppträder som namnet för det som sker 

”Där” vi är kastade (av varat) att tänka varats sanning – där vi har vårt ethos. Heidegger 

skriver: ”Om nu namnet etik, enligt grundbetydelsen av ordet, skall säga att det betänker 

människans uppehållsort, då är det tänkande som tänker varats sanning som det initiala 

elementet för människan såsom eksisterande i sig redan den ursprungliga etiken.”82  

Det etiska är därmed lika förbundet med människans mest egna – hennes 

uppehållsort – som med det demoniska andra som uppträder där: detta främmande som råder 

och styr och på en gång definierar och hotar oss i vårt vara, alltså i vår fria, skyldiga, sam-
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vetande existens. Utan att nämna samvetet eller de döda tycks Heidegger här genom talet om 

varats historia och människans varahistoriska väsen låta denna problematik aktualiseras på 

nytt. Om varat berättar sig genom generationer av människoröster, torde detta att existera, 

alltså att tänka vara och därmed att vara etisk, innebära att lyssna på de döda, deras vetande, 

och att svara på detta tilltal på ett eget sätt, med andra ord att vara trogen sitt eget väsens 

demoni som på en gång mottagare och stiftare av röst. I förlängningen ligger därmed i den 

ursprungliga etik Heidegger tecknar ett ansvar gentemot de döda. Som de samvetslyssnade, 

återupptagande varelser vi är låter vi de döda komma till tals genom oss.  

Humanismbrevet pekar mot en situation och ett tänkande som inte längre sätter 

människan utan varat i centrum. ”Tänkandet, kort och gott, är varats tänkande”, skriver 

Heidegger på en av de första sidorna, och strax efter: ”varat förmår tänkandet. Det förra 

möjliggör det senare”.83 Att varat skickar in människan i språket betyder enligt Heidegger: in i 

”varats hus, där människan eksisterar såsom boende, i det att hon lyssnar till varats sanning 

och skyddar den”.84 Om Heidegger därmed vill rikta blicken från människan mot varat, är det 

trots allt människan hans filosofi i slutändan handlar om – människan som det enda varande i 

världen som överhuvudtaget förmår rikta denna blick, eller detta hörande – och därmed att 

höra varat. När Beaufret frågar Heidegger om ontologins förhållande till etiken kommer det 

sannolikt ur en uppriktig undran och villrådighet. Brevet är skrivet strax efter krigsslutet och 

kollapsen av den värld och mänsklighet både han själv och Heidegger levt och verkat i. Det 

han frågar är egentligen: Var står vi nu? Hur ska vi förstå det som hänt? Vart tar vi vägen 

härifrån? När Heidegger i sin tur svarar med detta abstrakta ”vara”, framstår det nästan som 

en reträtt från frågan, från verkligheten därute och kravet på faktiska ställningstaganden. 

Utifrån kunskapen om hans personliga politiska beslut och ställningstaganden ter sig svaret än 

mer otillfredsställande.  

Heideggers filosofi motsätter sig dock uttryckligen varje uppdelning mellan 

teori (ontologi) och praktik. Att tänka är att handla, att handla är att tänka, säger Heidegger – 

det är genom våra handlingar och val som vi överhuvudtaget upplåter vår värld. 

Varatänkandet är såtillvida enligt honom inte något rent formellt, abstrakt, som vissa utvalda 

individer (filosofer) ägnar sig åt, utan tvärtom något vi som existerande och handlande alltid 

redan sysslar med. Den som i Humanismbrevet söker efter svar på hur vi bör handla får dock 

söka förgäves. Lika lite som Heidegger i Vara och tid säger hur en samvetslyssnande, 
                                                
83 Ibid., s 9+10 

84 Ibid., s 33 
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beslutsam människa i praktiken handlar säger han här hur den som på ett egentligt sätt 

upplåter varat gör det. I den mån Heidegger alls intresserar sig för frågan handlar det kort sagt 

inte om hur vi faktiskt bör handla, utan om etiken som en ontologisk möjlighet hos den alltid 

redan handlande (tänkande), fria och som sådan etiska människan. Även om han inte sätter sig 

till doms över det metafysiska tänkande som han här beskriver som en oundviklig fas i varats 

historia, beskriver han dock såtillvida en implicit koppling mellan egentlighet och etik och i 

förlängningen till det tänkande som förmår tänka varat utifrån sig självt. Därmed antyder han 

kanske också att den som förstår sig själv egentligt har bättre förutsättningar för att handla 

gott än den som inte gör det.85  

Hittills har tänkandet enligt Heidegger misslyckats med sin uppgift att nå in i 

varats sanning; i en kommande ”etisk” fas av varats historia ska det emellertid, som han nu 

säger, göra just det. Han talar om ”varats ankomst” och: ”Att bringa denna förblivande 

ankomst, som i sitt förblivande väntar på människan, till språk i alla sina former, är 

tänkandets enda och unika sak.”86 Människan inte bara väntar på varat utan varat väntar också 

på människan, som alltså kan – och bör – gå det till mötes. Frågan är då om det i detta 

kommande etiska skick, där varat självt kommer till tals, ligger en garanti om en bättre, 

godare värld. Först på sista sidan berör Heidegger överhuvudtaget det som skett och sker runt 

omkring honom, och då just genom att antyda en sådan koppling. Med ”filosofi” menar han 

här det han tidigare talat om som metafysik. Han skriver: ”I den världens nöd som råder nu är 

detta nödvändigt: mindre filosofi, men mer aktsamhet i tänkandet; mindre litteratur, men mer 

vård av bokstaven”.87 Till sist är det alltså till den verksamhet han själv ägnar sig åt Heidegger 

sätter sin lit, inte bara när det gäller filosofins framtid utan också världens. Kanske tillskriver 

han därmed också de sanna filosofer som likt han själv tillämpar aktsamhet i tänkandet ett 

särskilt ansvar för att leda människorna rätt, det vill säga in i det tänkande som ”stiger ned i 

                                                
85 Det är dock inte självklart hur Heidegger ställer sig på denna punkt. I Vara och tid talar han i bitvis 

nedsättande ordalag om mannets sätt att vara, samtidigt som han i en viss passage förklarar att: ”Allvar i den 

vulgära samvetserfarenheten är lika möjligt som bristande allvar i en mer ursprunglig samvetsförståelse”. Han 

fortsätter emellertid: ”Likväl upplåter den existentialt mer ursprungliga tolkningen också möjligheter till ett 

ursprungligare existentiellt förstående.” (Heidegger 1927/2013, s 326, SZ s 295)   

86 Heidegger, 1947/1996, s 74 

87 Ibid., s 75 
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armodet hos sitt preliminära väsen […] ”samlar språket i det enkla sägandet” och ”blir till 

varats språk”.88  

Trots de mer eller mindre uttalade etiska aspekterna av Heideggers filosofi tycks 

det glapp mellan existential och existentiell nivå, mellan ontologi och etik, som Beaufrets 

fråga uppmärksammar, kvarstå. Som läsare lämnas jag med intrycket av att frågan aldrig 

riktigt besvaras, på samma sätt som frågan om samvetets vem förblir en gåta. Det är som om 

Heidegger har lagt ut ledtrådar och spår inom och mellan sina olika texter utan att riktigt visa 

hur de korsas och löper samman. I avslutande sammanfattning återvänder jag därför nu till 

frågan om tillvarons hörsamhet och kuslighet, om samvetet, varat, etiken och den andre, för 

att i min egen tolkning i riktning mot demonen och de döda knyta ihop trådarna, synliggöra 

interna samband och se hur Heideggers texter samtalar med varandra.  

3.	  Avslutning	   	  

Så står jag vid din grav igen – omgiven av gravar. Bland oförverkligade möjligheter. Arv. 

Ditt ansikte i mitt. Din dröm om mig, om den jag skulle bli. Om den jag kunde vara, aldrig 

blev. Din röst i mig (tystnad) – ett eko från ett svunnet ”vi”. Mitt namn ristar sig in i stenen 

under ditt. Vem är det som ropar?  

 

Ständig förlorad tid – 

 

Vad är samvetet? Trots att vi talar om det som något självklart, som var och en av oss har, 

känner och förhåller oss till, är det fortfarande en gåta vad samvetet ur filosofisk synvinkel är. 

Heideggers analys av detta fenomen i huvudverket Vara och tid, i vilken denna uppsats tagit 

sin utgångspunkt, är ett försök just till att bestämma samvetets ontologi – dess väsen. Genom 

att tala om det som ett ursprungligt tillvarofenomen och grunda det i den med-vetande 

existensen själv, synliggör Heidegger ordets etymologiska rötter i latinets con-scientia. 

Samvetet är i hans fenomenologiska beskrivning något vi hör, är hörsamma för. Som ett 

kusligt rop ur och till oss själva kallar det oss upp ur vår vardagliga bortskymmande 

självförståelse – vårt uppgående i vår förhandenvarande värld och omgivning (mannet) – och 

ställer oss inför vårt egentliga själv, det vill säga inför den egna existensen i dess kusliga 

grundvillkor: dess väsensmässiga frihet – ansvar – ändlighet och historicitet.  
                                                
88 Ibid. 
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Min fråga till Heidegger och den fråga som väglett mig i detta arbete är vem. 

Vem är det egentligen som ropar inom oss? Hur kan vi samtidigt vara roparen och den 

tillropade? Vart riktar vi vårt hörande och svar – vårt an-svar? Samvetsanalysen är helt 

central i den genomlysning av människans vara som Vara och tid vill utgöra, och därmed i 

förlängningen för hela Heideggers varafilosofi. Samtidigt som den faktiskt tycks fånga och 

begreppsliggöra något av hur vi vanligtvis uppfattar samvetet – som en inre, främmande röst 

som ställer oss till svars för något – tycks den svårgripbar och skild från en vanlig förståelse. 

Hos Heidegger är samvetets kuslighet direkt och uttryckligen kopplad till erfarenheten av 

ändlighet och död, i första hand den egna ändligheten. Det som inte uttalas lika klart, men 

som jag i uppsatsen velat visa löper som ett latent spår rakt genom hans filosofi, är dess 

möjliga koppling till de döda. Min tanke är att Heidegger genom sitt historicitetsbegrepp och 

beskrivningen av människan som återupptagande, outtalat öppnar för en sådan tolkning. Med 

kusligheten tycks han dessutom inträda i en demonisk tradition. 

Från grekernas daimon till Kants geni har demonen, som beskrevs i den 

inledande genomgången, dykt upp i det filosofiska tänkandet i egenskap av mittzon, övergång 

och förmedling – mellan levande och döda, människor och odödliga, natur och geni. När den 

hos Heidegger uppträder som en kuslighet hos den tidsliga, om sig själv frågande människan 

själv, finner vi detta ”mellan” som en väsentlig kvalitet i vår egen tillvaro, närmare bestämt 

som namnet för platsen där vi är (existerar). Tidigare forskning har, som översikten visade, 

inte riktigt prövat denna demoniska bana, utan framför allt tillfrågat Heideggers analys med 

avseende på samvetets etiska implikationer och dess mottaglighet för den andre. Min avsikt 

har dock varit att visa hur dessa olika aspekter av samvetet – den etiska och den demoniska – 

är förbundna just genom frågan om vem som ropar till oss, alltså vem eller vad som gör oss 

till de sam-vetande varelser vi är. Det var för att söka svar på den frågan jag i uppsatsens 

andra kapitel vände mig till några valda senare texter av Heidegger: hans två 

Antigoneföreläsningar och Brev om humanismen.  

Det är, som jag där skrev, som att Antigone i Heideggers tolkning förkroppsligar 

just den samvetslyssnande, återupptagande, mot sin död förelöpande, beslutsamma och som 

sådan rakt igenom egentliga, kusliga, ”etiska” existens Heidegger i Vara och tid beskriver. 

Enligt honom är Antigone inte bara, i egenskap av människa, den kusligaste av varanden, utan 

ännu kusligare: den kusligaste av de kusligaste. Som den som i sin faktiska dödsberedskap 

vänder sig bort från sin värld, från det (när)varande, lever Antigone enligt Heidegger sin egen 

kuslighet, alltså ”hittar hem” i sin väsensmässiga, till sin ändlighet knutna, hemlöshet. 

Därmed upplåter hon sanningen om sig själv, sitt eget vara. Den trohet Heidegger läser in i 
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Antigones handling riktar sig således mot varat. Min tanke är att han i och med det inte till 

fullo ser eller redogör för komplexiteten i den trohet och hörsamhet som låter Antigone 

handla som hon gör. Genom att inte närmare beröra den väsentliga aspekt av Sofokles tragedi 

som rör Antigones förhållande till sin döde bror, fördöljer han den djupare linje i sin egen 

filosofis problematik som handlar just om vår etiska relation till de döda.   

Om Antigone som Heidegger säger är kuslig, inte bara i sig själv, utan också för 

sina medmänniskor, är det som jag ser det inte bara för att hon väljer att dö, utan för att hon 

har sitt ethos, sin hemvist, hos de redan döda; för att hennes gemenskap med de närstående 

döda är starkare än den hon har med de levande. Hennes trohet mot sig själv, som Heidegger 

benämner som en trohet mot varat – det vara till vilket hon hör och är sprungen ur –, tycks 

utspela sig i en orubblig lojalitet med en oersättlig bror som dött. När Heidegger i Vara och 

tid analyserar erfarenheten av andras död, beskriver han begravningen som ett led i ett 

oegentligt förhållningssätt, skymmande insikten om döden som den möjlighet var och en av 

oss själv måste bära. Antigones omsorg om Polyneikes kropp, förpliktelsen att sörja för hans 

begravning, skildras dock inte av Sofokles som en oförmåga hos Antigone att acceptera det 

som skett, som en tröst eller blott ett sökande efter en fortsatt medvaro med den döde, utan 

faktiskt som en hörsamhet mot den döde själv. En ytterligare tanke jag fört fram är att 

Antigones omsorg om brodern kan tänkas spegla ett eget behov hos henne att bli sörjd för och 

fortsatt hörd efter sin död. I hennes specifika trohet, som också utspelar sig som ett bejakande 

av den egna döden, ligger kanske ett slags överskridande, inte bara av det egna i riktning mot 

den andre – den egna brodern – utan av döden själv. 

När Heidegger i Humanismbrevet vänder sig till Herakleitos demonfragment – 

den text som först släpper in demonen i den filosofiska litteraturen, både som en ursprunglig 

fråga för denna att besvara och som själva den främmande kärnan i det filosofiskas (alltså 

människans) eget väsen –, är det som han säger för att utvinna en ursprunglig mening hos det 

etiska självt. För första gången låter han demonen framträda i eget namn, i egen rätt – inte 

som varat, döden eller människan, utan som något väsentligen annat, nämligen som ”det” 

som uppträder där människan är – där hon har sitt ethos. Det handlar med andra ord om den 

plats från vilken samvetets kusliga röst i Vara och tid ropar till oss. Om frågan om vem som 

ropar till oss i huvudverket besvarades med den självklara satsen: ”I samvetet ropar tillvaron 

till sig själv”, låter Heidegger här emellertid frågan frigöras på nytt.89 Humanismbrevet pekar 

som beskrivits mot en situation och ett tänkande som inte längre sätter människan själv i 

                                                
89 Heidegger 1927/2013, s 305, SZ s 275 
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centrum för sitt eget (sam)vetande. Människans ethos, säger Heidegger här, är att vara öppen 

mot den varats sanning som hon själv tillhör, vilket i enlighet med hans övergripande analys 

torde betyda: mot det historiska vara som berättar sig kumulativt genom generationer av 

människors tänkande.  

Vem är då demonen i Heideggers filosofi? Vad är detta kusliga, oerhörda i 

tillvaron vi erfar där vi befinner oss som mest – denna främmande närvaro som verkar i den 

öppning där vi har vårt ethos som de varatänkande, frågande, sam-vetande varelser vi är – 

detta som talar till oss och kräver svar: ställer oss inför ett an-svar? Det är som om den smiter 

undan varje bestämning, samtidigt som den ständigt återkommer och visar sig just där frågan 

ställs – där historien skrivs, tiden upphävs och blir till ett ständigt förlorat nu. Som en kategori 

av det filosofiska självt uppträder den likt den filosoferande demonen Eros i Platons 

Gästabudet, som ett mellanting mellan levande och döda, dödliga och odödliga – kanske 

rentav som den mellanvärld, den drömvärld, i vilken vi möter och samtalar med människor 

som lämnat denna värld, människor som inte längre finns, människor vi minns. Likt ett eko ur 

en förlorad värld ropar den oss upp inför vår egen existerande ändlighet.  

Med rötter som sträcker sig tillbaka till såväl Herakleitos fragment som den inre 

främmande röst som Sokrates åberopar i Försvarstalet, utkristalliseras hos Heidegger ett 

nätverk av linjer och möjliga svar, som knyter demonen inte bara till oss själva, samvetet och 

döden, utan också till varat och de döda. Precis som Antigone bryter sig Sokrates loss från en 

av andra och den regerande makten utstakad bana för att och gå sin egen väg – en väg som till 

slut leder till hans dödsdom. Om Sokrates daimon med sin avrådande stämma genom sin 

tystnad manar honom att ägna sitt liv åt filosofi, läser Heidegger hos Antigone in ett särskilt 

vetande som ger henne tillträde till varats ”härd”. Sokrates handlar emellertid lugnt, 

besinnande, medan Antigones beslut snarast präglas av intuition och passion, nästan besatthet, 

men de framträder båda i sin specifika hörsamhet som kompromisslösa och, särskilt Antigone, 

nästan hänsynslösa mot de människor de lämnar efter sig.  

Heidegger nämner inte Sokrates stämma, men i behandlingen av den 

(samvets)konflikt som utspelas i dialogen mellan Antigone och hennes syster Ismene ställs 

implicit också frågan om samvetets etik på sin spets. Än en gång är det dock som att han inte 

riktigt låter hela bilden framträda och därmed inte lyfter fram motsättningen i den problematik 

han själv öppnat för – en motsättning som rör inte bara frågan om vem vi ska lyssna till, utan 

ytterst utspelar sig mellan filosofin och det ”verkliga” livet, mellan ontologi och levande 

erfarenhet. Om Heidegger i Antigones autenticitet finner sitt etiska riktmärke, är det nämligen 

kanske mer som ett exempel eller en representant för den ontologiska möjlighet hos tillvaron 
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han i Vara och tid benämner egentlighet, än som en verklig gestalt. Till skillnad från den 

vanliga samvetslyssnande människan, som alltid bor i och förhåller sig till mannets värld och 

medvaro, är Antigone i Heideggers tolkning den som lämnar oegentligheten, alltså just denna 

värld, sin egen, för att bli egentlig – men först genom beslutet att själv dö.  

Ismenes hörsamhet torde för Heidegger representera en mer vanlig och 

kompromissande variant av samvete. Om Antigones riktar sig mot varat, döden och de döda, 

riktar sig Ismenes i Sofokles skildring i högre grad mot de levande. Ismene vet sin förpliktelse 

mot de döda, men ser sig samtidigt ha ett ansvar gentemot sin närvarande omgivning. Hon 

lyssnar till den allmänna meningen och de styrandes påbud. Medan Antigone i sin 

egensinnighet och sitt mod, men också sorg över att behöva dö, också är uppgiven – som 

dotter av en olycksdrabbad släkt ser hon sig som redan dömd att gå under – ”du vet de 

olyckor som Oidipus blev upphov till”, säger hon till Ismene – ”tror du att Zeus förskonar oss 

från dem i framtiden?” –, en uppgivenhet som närmast framstår som ett passionerat bejakande 

av ett olyckligt öde –, ser Ismene tvärtom släktens olycka som ett skäl att vara försiktig och 

ödmjuk inför ödets makt.90 För Ismene gäller det att fortsätta leva. När Antigone säger: ”Du 

valde ju att leva. Jag har valt att dö”, svarar Ismene utan anklagelse, på en gång klarsynt och 

sorgset: ”Men ändå är vi båda lika skyldiga”.91  

Hur ska vi då handla – som Antigone eller som Ismene? Vem ska vi lyssna till? 

Heideggers filosofi ger inget entydigt svar på den frågan. Hans egen ”reträtt” till varat och 

frågan om varat får honom dock till sist att framstå som lika ohörsam mot de levande som mot 

de döda. Lévinas förklarade denna ohörsamhet som både ”oförglömlig och oförlåtlig” och 

knöt den uttryckligen till Heideggers nazism.92 Något jag med denna uppsats velat visa är 

emellertid att om Heidegger var ohörsam mot den andre så var han i grund och botten 

ohörsam mot sin egen filosofi, som faktiskt kan sägas möjliggöra en etik. Först den som 

lyssnar på sitt eget samvete och låter sig uppkallas inför sig själv i sin frihet, ändlighet och 

historicitet, alltså bekänner sig till sitt eget filosofiska-demoniska väsen som samtidigt 

mottagare och stiftare av röst, kan upplåta sin faktiska situation egentligt och därmed handla 

etiskt här och nu. Vad detta är, vad som är rätt, är en ständig fråga för tolkning och 

omtolkning och berör ytterst vår egen historieskrivning, vår förståelse av vårt eget ursprung. 

                                                
90 Sofokles, 2003/442-41 f Kr, s 21, rad 1-4 

91 Ibid., s 41, rad 555 + 558 

92 Se denna uppsats s 9. 
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