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Europas origo och telos
En tragikomisk betraktelse
Mekonnen Tesfahuney

O Europa! Europa! Man känner till det hörnprydda djur som på dig alltid utövade 
den största dragningskraften, och från vilket än en gång fara hotar. Din gamla fabel 
skulle en gång kunna bli till ”historia”, – än en gång kunde en oerhörd dumhet bli 
herre över dig och släpa iväg dig! Och under denna dumhet döljer sig ingen gud, 
nej! bara en ”idé”, en ”modern idé”! 

Nietzsche Bortom Gott och Ont § 239

Var börjar och slutar Europa? Varför är den frågan intressant, relevant och viktig att 
ställa, idag? Frågan i sig innebär ju att man antar att Europa har en början och ett slut. 
Den innebär dessutom att dess början och slut kan bestämmas. Överhuvudtaget, varför 
är tron på alfa och omega, behovet av att fastlägga början och slutet nödvändigt, för att 
tala med Nietzsche (2002: 11)? Vad föranleder spörsmålet och vad står på spel i viljan 
eller begäret att fastställa ursprung (origo) och mål (telos)?

Jag vill minnas att samma fråga ställdes mer eller mindre ordagrant av en filosof 
för inte så länge sedan – 1935 för att var exakt. Föredraget han höll handlade om den 
europeiska kulturens ursprung, andemening och ändamål, den europeiska krisen eller 
det han kallade ”vårt Europaproblem”. Han försökte sätta denna kris i ny belysning 
och därigenom bota den europeiska sjukan. Det var en tid då tunga moln hängde över 
Europa och snart skulle ödelägga kontinenten. Det var då, som så många gånger tidi-
gare, skäl att grubbla över Europas ursprung och ändamål. Befinner vi oss i ett liknande 
läge? Jag låter frågan vila. 

Var börjar och slutar Europa? Det råder olika meningar därom. Frågan handlar om 
Europas begynnelse och slut både i tid och rum. Det är tydligt att det handlar om att 
fastställa Europas födelse, dess vara (förefintlighet) i tid och rum; att fastställa källan 
till Europa och det som förknippas med denna källa. Det är i lika hög grad en geo-
grafisk fråga – var den specifika trakten för Europas ursprung är belägen och Europas 
yttersta gräns – som det är en fråga om Europas väsen, andemening och psyke. Annor-
lunda uttryckt handlar det om att fastställa Europas identitet och hennes plats i världen. 
För att ge svar på frågan om var Europa börjar och slutar, behöver man således skär-
skåda frågan om vad Europa egentligen är.

En vanlig förekommande berättelse om Europas ursprung hänvisar till ett ”urindo-
europeiskt” område någonstans i dagens Kaukasus. Den mest kända historien är dock 
den som förlägger Europas ursprung till Grekland. Detta område har framställts inte 
bara som Europas urhem utan även som den sällsamma och unika källan till Littera-
tur, Historia, Kultur, Filosofi, Konst och Vetenskap – för hela världen! Jag kommer att 
behandla denna aspekt mera ingående senare, men för ögonblicket får blotta exemplet 
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från en uppsjö av slika utsagor räcka. ”Odysseus är litteraturens begynnelse” (1982) 
påstår Harari & Bell i sin introduktion till Michel Serres bok Hermes Literature, Sci-
ence and Philosophy.

Man skulle med tanke på att namnet Europa inte alls förekom före andra hälften 
av 1400-talet i skriftliga källor, också kunna säga att idén om Europa tar sin början i 
och med Konstantinopels fall år 1453 (Alnaes 2004). I början användes, enligt Alnaes, 
namnet Europa framförallt av en elit av furstar och religiösa tjänstemän som ett sam-
lingsbegrepp för en kristen och kulturell gemenskap. Allt eftersom, i samband med det 
världsomspännande erövringskrig som Europeiska stater ägnade sig åt från 1450-talet 
och framåt, fylldes föreställningen med mera innehåll. Från och med 1700-talet fram-
ställs Europa utifrån trion ”vithet”, ”kristen tro” och ”civilisation” (Blaut 1993; Bonnett 
1998, 2004).1 

Likaså finns det flera olika skildringar av var Europa slutar. Geografiskt kan vi till 
exempel tala om en paneuropeisk region som inbegriper själva Europa samt länder 
besatta av europeiska ättlingar och som sträcker sig från Nya Zeeland, Australien och 
Sydafrika på södra halvklotet, till Nordamerika. Med hänvisning till platser där Euron 
är officiell valuta, skulle man även räkna in länder och enklaver såsom Guadeloupe, 
Martinique och Franska Guyana i Karibien, Réunion i Indiska oceanen samt Saint-Pier-
re och Miquelon i New Foundland som delar av Europa. Likaså skulle man kunna ange 
den flytande kyrkogård eller vallgrav som numera kringgärdar Europa som dess yt-
tersta gräns. I och med den våg av erövring, slaveri, plundring och våld som europeiska 
länder befattade sig med i alla världshörn sedan 1450-talet så påtvingades europeiska 
normer, levnadssätt och föreställningar på en hel värld såsom den enda och allmängilti-
ga. I den meningen har numera Europa varken en början eller ett slut. Med tanke på att 
den är enda kontinenten med namne i världsrymden – Jupiters måne Europa – kan man 
även konstatera att Europas yttersta gräns ligger bortom jorden självt.

Men det är inte kring dessa tämligen välkända framställningar som jag kommer att 
uppehålla mig vid när jag dryftar frågan om var Europa börjar och slutar. Jag vill istäl-
let härleda min exposé av Europas origo respektive telos från allegorin om Tjuren och 
Europa som jag menar ger nya, tankeväckande inblickar i frågan om Europas innersta 
väsen och yttersta gräns.

Enligt grekisk mytologi är Europa namnet på en fenicisk prinsessa som fick barn 
med Zeus. Allmänt känd för sina eskapader, gjorde Zeus sina närmanden när Europa 
plockade blommor med sina väninnor på en äng nära havet. Vilddjurets taktfullhet och 
skönhet stillade hennes rädsla och hon frestades att sitta på tjurens baksida. Tjuren 
vandrade till stranden och kastade sig plötsligt i vattnet och simmade bort, bärande den 
stackars flickan. De gick i land vid Kreta då Zeus – än en gång – bytte skepnad till en 

1  På tal om origo och namn, så ett litet stycke obekant historia: Erop/Irop är namnet på en folkgrupp och ett litet 
samhälle i norra Etiopien. Det är något som arkeologer, antropologer och historiker få bita i på tal om Europas 
början och yttersta gräns.
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örn och hade samlag med Europa (Willis, 1993: 135).2 Europa var Zeus frilla som han 
inte ens behövde visa sitt rätta jag för. Alltså visste Europa inte alls vem som befruk-
tade henne. Är det tjuren, örnen, guden Zeus eller är det rentav något annat? Europas 
barn bebor således kontinenten utan anfader. Europén är den som de facto inte vet vem 
eller vad den äkta fadern är. Europas ättlingar känner till att de är ett alster av prassel 
som den förmodade fadern Zeus varken ville eller förmådde erkänna som sin ättelägg. 
För att gå händelserna något i förväg är frågan om Europas början och innersta väsen 
alltså ett dilemma fångat mellan berättelser om förnäma grundsatser som renhet och 
äkthet å ena sidan – och misstankar om oäkthet och métis (en hybrid mellan djur och 
människa) å andra sidan. Denna ovisshet, dessa dunkla misstankar, är något som man 
helst inte pratar om i den europeiska familjen – det onämnbara, det osagda som hemsö-
ker det europeiska psyket. Dessvärre kan man inte fråga mamma Europa heller – hon 
är inte här. Men även om så vore kan inte ens hon med säkerhet säga vem den riktige 
Anfadern är – en tjur, en örn, …

Vad upptäcker man då när man börjar gräva i Europas familjehemligheter? Vad ser 
vi då vi försöker förstå Europa som ett offer för ovissheten och osäkerheten om sitt 
ursprung? För att närma oss ett svar bör vi betrakta Europa utifrån dess egna premisser 
och granska huruvida hon lever upp till sitt påstådda anseende, de moraliska normer, 
dygder och trossatser hon lovprisar, säger sig tjäna och anser sig förkroppsliga och 
symbolisera. 

Det ontologiska tvivlet
På Edmund Husserls fråga: ”Europas andliga gestalt – vad är det”? (2002: 91) så svarar 
jag kontra denne att Europas medfödda livsuppgift (teleologi)3, det inneboende i dess 
gestalt och det som särskiljer henne från andra kulturer, inte alls är vad han kall-
lade ”theoria”, d v s européns unika förmåga att äga ”ren ’teoretisk’, universell eller 
’kosmologisk’ inställning” (ibid. 100). Det som är kännetecknande för Europas egenart, 
psyke eller andemening är just tvivlet över det egna ursprunget och genealogin och 
misstanken att man i själva verket är en oäkting, en hybrid (metis). Den ”europeiska 
sjukan”, kort och gott, kretsar kring försakelsen av att inte veta för säkert. Det är Euro-
pas inre dunkel, denna ovisshet, detta ontologiska tvivlet. Det är det fördolda och bort-
trängda i Europas psyke. ”Vårt Europaproblem” (ibid. 91), handlar ytterst om dunklet 
eller traumat och i förlängningen vetskapen och förtreten om att europén inte alls är 
en förnäm, ”utvald” och ”högre” människa. Denna ovisshet om ursprunget och ”fader-

2  Senare gifte sig Europa med Asterius kungen av Kreta som adopterade barnen. Barnen heter Rahadamanthus 
och Minos. Den förste är även en av domarna i undrevärlden. Fabeln går ut på att Europas ättlingar spårar sin 
genealogi till Minos, sedermera kungen av Kreta (Willis, 1993: 135). Jag är medveten att allegorin är både 
sexistisk och patriarkal. Men jag kommer inte att fokusera på denna dimension här.

3  Teleologi står för ”läran om slutliga eller äntliga orsak”; från grekiskan teleos som står för ”hel, fulländad, 
fullständig”. Jämför med telos ”slut eller yttersta gräns, mål, resultat”.
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skapet” förföljer Europas ättlingar – Husserl medräknat – än idag. Inte att undra på att 
Europas barn är besatta av frågor som rör just påbrå, härstamning och identitet. Deras 
sinnen är upptagna av spörsmål om varat så till den grad att de inrättat hela yrkeskårer 
som arbetar med västerländsk metafysik och filosofi, vars uppgift varit att fastställa en 
gång för alltid varat och beskaffenhet, d v s ontologi (väsen, ursprung, rötter och källa); 
och epistemologi (absoluta sanningar, universella lagar och begrepp, säker kunskap och 
dess grunder)? 

Att knäcka denna gåta om ursprung och veta (för) säkert har varit det huvudsakliga 
göromålet för de europeiska filosoferna. Den upptar tänkare från Platon till Heideg-
ger, Deleuze och Bauman i nutid. Exempelvis ansåg Heidegger att den ”ursprung-
liga”, ”sanna”, ”äkta” västerländska filosofin och dess nyckelbegrepp bör härledas till 
dess försokratiska ”rötter” (Kisiel 1995: 3). Varat, väsen, existens och arche/origo är 
nyckelbegrepp i Heideggers filosofi och syns, inte minst, i böcker som Varat & Tiden 
(1981), Metafysiken som varats historia (1998), Till tänkandets sak (1998) Identitet och 
differens (1996). ”Ursprung är det utifrån vilket och genom vilket en sak är vad den är 
och sådan som den är. Det som något är, och hurdant det är, kallar vi dess väsen. Ur-
sprunget till något är detta väsens härkomst. Frågan efter konstverkets ursprung frågar 
efter dess väsens härkomst” – så börjar Heideggers Konstverkets ursprung (2001: 7). 

Detta ontologiska tvivel, ovissheten och ängslan om identitet och särart är uttryck 
för européns lidelsefulla upptagenhet med frågeställningar om jagets och varats äkta, 
sanna natur och behovet att fastställa grunden/grunderna till säker kunskap? Är det inte 
just sådana strävanden som förevigats i Descartes ”Cogito, ergo sum”? Descartes svar 
genljöd i hela Europa kanske just därför att den formeln verkade befria från obehaget 
och traumat om härkomst som gnager i Europas kollektiva undermedvetenhet – lösning-
en blir att förtöja ursprungettill den egna tanken. När allt kommer omkring, är detta 
blott ett tröstlöst, om än spetsfundigt, försök att stilla det ontologiska tvivlet som tär 
på det europeiska egot. Nämligen, då jag inte vet för säkert vem min anfader är, vem 
är jag då? Jag låter Faustus själsliga förtvivlan ge röst åt denna ängslan. ”Står mänsk-
lighetens krona ej att nå/som alla sinnen, all min kraft begär/vem är jag då?” Än idag 
har Europas rotskott inte förmått att ta Mefistofeles obekväma svar och råd på denna 
misströstan till sig. ”Du är och blir – just den du är. Om du ta på dig yvig lockperuk 
och kliver/på skor med höga klackar, så förbliver/du ändå alltid den du är” (1999: 71).
Istället tog man på sig uppgiften att fastställa livets fundament och har sysselsatt sig 
med frågor om universums, varats samt livets tillkomst och väsen, den rationella och/
eller absoluta grunden till naturens, tingens, samhällets och världens ordning. Anden, 
Sanningen, Subjektet, Moralen, Naturen och den ”Vita Rasen”, för att nämna några, 
har räknats som absoluta grunder för varat och kunskap, ordning samt historiens gång, 
mening och mål. 

Att ange början och slutet, fastslå alfa och omega? Borde inte sådana bemödanden 
”höra hemma i komedin?” (2002: 11), undrade Nietzsche. Tvärtom, tas sådana spörs-
mål på fullaste allvar. För vem kan stilla det ontologiska tvivlet eller den europeiska 
sjukans nit att fastlägga källa, fundament och grundorsak? Denna olägenhet ger varken 
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frid eller fröjd och har förevigats i Faustus maxim: ”I fall jag nånsin går till ro på lätt-
jans läger/må döden genast drabba mig!” (ibid. 68) Således ska det rotas i varenda vrå. 
Europas ättlingar älskar att vända och vrida – inget är helig, utsökt eller fulländat nog. 
Det skall undersökas, utredas, avsynas – från det lilla till det stora, från DNA, arv och 
psyket till rymden och kosmos. All denna rastlöshet, som Ersatz (ersättning/substitut) 
och som ett sätt att stilla den psykiska påfrestning som ovissheten om ursprung innebär. 
Sålunda förknippas rastlöshet, ängslan och möda som en utmärkande för européer – det 
”rastlösa folk som inte kan lämna världen i fred, som inte förmår sig att titta på något 
för länge utan att börja bli bekymrad över dess blotta existens” (Kincaid 1996: 209).4

Hybriditetskomplexet
Det ontologiska tvivlet och dunklet är en törst som aldrig kan släckas, en inre drift som 
inte kan behagas och som aldrig lämnar en i fred. Det ontologiska tvivlet är en källa 
till ångest och tomhet som på en och samma gång både fastbinder och begränsar samt 
tvingar och eggar – ergo, blir en fixering. Det är, sålunda, inte i Oidipuskomplexet – att 
undanröja fadern för att ha mamman enbart för sig själv – som vi finner den primära 
åtrån och önskan i det europeiska psyket menar jag, utan snarast i avsaknaden av en så-
dan. Det finns helt enkelt ingen symbolisk Anfader att vare sig göra uppror mot, få bukt 
med eller kuva. Det europeiska psyket är därmed förlamat i dubbel bemärkelse – be-
sattheten av att få veta vem man är på fädernet och avsaknaden av möjlighet till någon 
slags uppgörelse. Det är tomheten och tvivlet som utgör det Symboliska, den stora 
(mäster) betecknaren som formar jaget och identiteten. Skälen till det ”som formar 
det europeiska psyket, det som har koloniserat det europeiska jaget och medvetandet” 
(Deleuze & Gauttari 1983: 170), bör därför sökas i hybriditetskomplexets trauma och 
ovissheten om den okände Anfadern. 

Således, när det gäller Europa, kan man konstatera att ”religion, moral, samhälle 
och konst” inte löper samman i Oidipuskomplexet såsom Freud menade (1961: 156), 
utan snarare i dunklet och tvivlet. Oidipus räddades och blev en av gudarna till sist, 
men vad eller vem kan stilla traumat om Anfadern? ”Den store anden har förkastat 
mig”, tyckte även Faust (ibid. 70). Detta är kärnkomplexet som råder över det europeis-
ka psykets begärsekonomi. Det är hybriditetskomplexet som utgör ”en gemensam ram 
för européernas karaktär, plågor och livsdraman”, och inte det oidipala komplexet, pace 
Bauman (2005: 7). Övergiven av Anfadern samtidigt som man inte har någon chans till 
vare sig upprättelse eller att få vetskap om ens börd på fädernet. Vem eller vad är man 
då? Är man till hälften ande och till hälften människa; hälften människa och hälften 
djur; eller är det rent av något annat? Därmed missar även talet om att vi befinner oss i 
ett postoidipalt tillstånd målet. Det ontologiska tvivlet skapar känslor av skuld, skam, 

4  Den engelska versionen lyder: ”Philip belonged to that restless people unable to leave the world alone, unable to 
look into anything for too long without becoming troubled by its very existence.”
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agg, vrede och hämndbegär. Europas barn har hanterat traumat genom bortträngning. 
Dock har, som bekant, det bortträngda en märklig benägenhet att hemsöka och inte 
lämna en i fred. Det är, som vi kommer att se nedan, det som yttras i bland annat jäk-
tandet efter Ersatz, paranoia och projicering samt narcissism och européns ambivalenta 
eller tvetydiga förhållning till det mänskliga. 

Osäkerheten alstrar affekterad äkthet som kommer till uttryck i att se sig själv som 
bättre, förnämare och mer fulländad än alla andra. Av det följer också de europeiska 
ättlingarnas vana att ta sig själva som alltings mått. Den ”vite” mannen – slaven i Nietz-
sches välfunna formulering – ”utger sig för att vara den enda tillåtna arten av människa, 
och förhärligar sina egenskaper ” (2002: 199). Alla bör och skall bli som jag – allt annat 
är oacceptabelt. Så lyder den europeiska mänsklighetens moral. Det vill säga, ”slavmo-
ralen, en moral som har ”helt och hållet lagt beslag på dygden för egen räkning, .., det 
är ingen tvivel om det: ’endast vi är goda och rättfärdiga’ …” (Nietzsche 1967 III, 14). 
Denna moral tyder på en fixering vid jaget och en stor dos egenkärlek, d v s narcissism. 
Likt den mytologiska figuren Narcissus som blev förälskad i sin egen spegelbild, vill 
europén också att världen ska gjutas som en kopia av honom själv. Världen fungerar 
som en stor spegel där europén, var helst denne håller hus, få åtnjuta åsynen av sin 
egen avbild och förnöjt beundra det illusion hon är. Den europeiska sjukan är detta. 
Narcissism är rent av självförgörande, eftersom den ”gör oss till främlingar för andra 
människor och för den verkliga världen, och till sist även för oss själva” (Bettelheim 
2001: 155). Nu för tiden, uttrycks slavmoralen och det narcissistiska begäret som en 
vilja eller strävan efter global likhet, med den vite mannen som urtyp och förebild 
(Tesfahuney 2005). 

Är det inte det europeiska tvivlet kring ursprunget som skapar det Judith Butler 
kallar ”paranoians kretsgång” (Butler 1993: 18), vanan att projicera ens brister och 
skönhetsfläckar på andra så att dessa framstår som utmärkande egenskaper för icke-
européer? Istället för att bejaka sitt blandade ursprung projicerar Europas barn berät-
telser om oäkthet på alla andra. När dessa icke-européer framstår som oäkta då har 
Europas barn inget att bekymra sig om. Endast på så sätt kunde europén försäkra sig 
om att kanske få lugn och äntligen vara tillfreds mig sig själv. Fixeringen vid det rena, 
det fläckfria, det absoluta präglar Europa just för att dess ursprung är dimmigt, oäkta 
och hybridiskt – men måste återupptas som fläckfritt, rent och äkta. Spekulationer och 
frågor om äkthet, innersta väsen, och genealogi har hållit mången europeisk filosof, 
teolog, geograf, biolog, antropolog, läkare mm, sysselsatta under en lång tid. Denna 
besatthet med det autentiska, renodlade och ideala gäller såväl människor som djur. 
Ytterst sällan benämns Europas ättlingar som, urinvånare, etnisk eller ”native”. Termen 
etnisk och ”native” härleds från grekiskans etno respektive latinets natio och förknip-
pas med härstamning, födsel, tillkomst och natur. I det avseendet är den ”vite” mannen 
(europén) rotlös och utan förankring – ett svävande tecken vars innehållslöshet, eller 
snarare tvivelaktiga innehåll, ifylls allt eftersom. Till och med Zygmunt Bauman, sina 
hyllningar till Europas sällsyntheter till trots, erkänner att européer ”saknar identi-
tet – fast identitet eller en identitet som bedöms vara fast: vi vet inte vem vi är, och ännu 
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mindre vet vi vad vi kan bli och vad vi kan lära oss att vi är” (2005: 19). Européns 
familjehemligheter gör honom ensam i flera bemärkelser. Han har bara sig själv att 
hänvisa till och är ”illa tvungen” att göra sig själv till norm. Allegorin om Narcissus 
gör sig åter påmind, ni vet han som blev kär i sin egen avbild vid källan. Som känt var 
Narcissus också helt ensam i sin besvärliga sits och i sin hänförelse. 

Det ontologiska tvivlet och tomhetskänslan ger upphov till missunnsamhet och 
förbittring. Det Nietzsche kallade ressentiment: avsky mot ”allt som är utanför”, allt 
”annorlunda”, allt som är ”icke-jag” (2002: 10). Ressentiment är ett ”äkta uttryck 
för självförakt”. Europén, ”de ’moderna idéernas’ man, denna stolta apa, är hejdlöst 
otillfredsställd med sig själv: så mycket står klart. Hon lider: och hennes fåfänga vill att 
hon endast ’med-lider’” (ibid 222). Ressentimentmänniskans gärning är just det att hon 
”har koncipierat ’den onde fienden’, ’den onde’ och det som ett grundbegrepp utifrån 
vilken hon sedan som efterbild och motstycke också tänker ut en ’god’ - sig själv!” 
(ibid.) Men det är också därför som Europa sitter fast i en rädslans ekonomi (geopo-
litik). Européen känner sig ständig hotad och ansatt faror från alla möjliga håll – från 
mikroskopiska virus till rymdvarelser – som märkligt nog lurpassar på endast henne 
(Tesfahuney 2001). 

Uppdiktad härkomst
Européns tvetydiga eller schizofrena hållning till det mänskliga syns i all sin tydlighet 
i det ständiga åberopandet av det ”grekiska miraklet”, det vill säga föreställningen att 
Grekland är kulturens äkta vagga. Detta ”mirakel” är så omtalat och hyllat så att man 
inte kan låta blir att undra om det inte egentligen rör rör sig om en hel kårs hoppfulla 
besvärjelse och fantasmagori. Det är svårt att hitta en enda filosof eller tänkare som 
inte åberopar det ”unika” grekiska arvet och ”miraklet”. Tanken att ”det grekiska” är 
matematikens, filosofins, historias, konstens, arkitekturens, mm, källa och tillsam-
mans med de europeiska ”skapelserna” det högsta som människan skapat, är det mest 
arroganta uttrycket för det ontologiska tvivlet. Oavsett vilka stridigheter de må ha vad 
gäller filosofiska begrepp och ståndpunkter så är Västs tänkare – Kant, Hegel, Husserl, 
Heidegger, Deleuze, Nancy – rörande överens om var deras vagga stod. 

”Grekland är”, skrev Hegel, ”det Substantiellas [Moraliska och Intellektuella] 
gestalt” (2001: 245). Dock räckte det inte att säga det en gång och gå vidare, ty oviss-
heten om den ursprungliga härkomsten kräver stora andebesvärjelser för att stillas. Och 
som den expert på andens mening han är, konstaterade Hegel ”bland grekerna känner 
vi oss genast hemma, ty vi befinner oss i Andens rike” och fortsatte han,”Grekland är 
den egentliga Tillblivelsen” och just därför ”måste Andens äkta ursprung [Palingenesis] 
sökas först i Grekland” (ibid. 243). 

Husserl, å sin sida, förkunnade: ”Europas (det andliga Europas) historia, eller, vilket 
är samma sak, denna historias immanenta teleologi [inneboende ändamål], som från 
perspektivet av den universella mänskligheten ger sig till känna som genombrottet för 
och den första utvecklingen av en ny epok inom mänskligheten, epoken för en män-
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niska som hädanefter vill och kan leva i frihet att gestalta sin tillvaro och sitt historiska 
liv i enlighet med förnuftsidéer och oändliga uppgifter” (2002: 91, min kursivering). 
Därutöver, hävdar han att endast ”hos grekerna finner vi ett universellt (’kosmologiskt’) 
livsintresse som antagit den väsentligen nya gestalten av en rent ’teoretisk” inställning” 
(ibid.100). Alltså, endast den europeiska människan bär på en allmängiltig livsuppgift 
och endast hon äger teoretisk läggning (!). Husserl bedyrar att det ”andliga Europa 
har en födelseort” och anger ett datum t o m, närmaste bestämt ”600 – 500-talet före 
Kristus” (ibid. 94). 

Den grundläggande skillnaden mellan ”orientaliska ’filosofier’ och den grekisk-
europeiska vetenskapen (universellt uttryckt: filosofin)” spinner Husserl vidare, är 
den senares förmåga att alstra ”absoluta teoretiska insikter, d v s theoria (universell 
vetenskap).” Den orientaliska filosofin däremot är enbart ”praktisk-universell och 
mytisk-religiös till sin karaktär” (ibidem 104 – 05). Den orientaliska filosofin har ”en 
naiv och direkt hållning till världen, medan den europeiska upphöjer människan genom 
universellt vetenskapligt förnuft” (ibid; Chakrabarty 2000). I linje med den europeiska 
filosofiska kårens pia fraus – helig lögn (Nietzsche 1954: 5), avslutar Husserl sin hyll-
ning av européns påstått medfödda särställning med konstaterandet att: ”den teoretiska 
inställningen har sitt historiska ursprung hos grekerna” (ibid.) Husserl måste ha känt till 
att ordet theoria härrör från grekiskans theastai/theoros som också betyder teater. Ett 
skådespel alltså, som går ut på att iscensätta sig (europén) som den som ensamt äger 
ett upplyst sinne, har tillgång till det universella och i vilket historiens andemening 
tillskrivs en själv.

Förutom föresatsen att söka filosofins origo i den försokratiska epoken hävdade 
Heidegger att endast det grekiska språket av alla språken är logos (EGT 28, Elden 
2001: 32). Vid ett annat tillfälle framhåller han vikten av att återgå till det ursprungliga 
grekiska språket som enligt honom romarna förvanskade och som Europa har fått ärva 
(2001: 16). Vidare hävdade han att på grekiska ”det sagda är samtidigt på ett förträff-
ligt sätt det benämnda” (WP: 44 – 45; citerad i Elden 2001: 32).5 Ingen är i stånd att 
bemästra alla världens språk, än mindre bedöma deras halt av logos. Men, eftersom vi 
har med självgoda och narcissistiska västerländska grubblare att göra, så är ingenting 
omöjligt. Det Heidegger säger är att det betecknande och det betecknade, form och 
innehåll, tecken och mening, kartan och territoriet sammanfaller. Alltså, finns represen-
tationsproblemet inte på grekiska! Det påminner om Klumpedumpe i Lewis Carrolls 
bok Alice i underlandet, han som inte heller hade problem med det han sade och det 
han menade: ”när jag använder ett ord, sade Klumpedumpe i ganska föraktfull ton, be-
tyder det just det jag vill att det skall betyda – varken mer eller mindre” (Carroll 1990: 
173 kursiv i original).

5  Översättning från engelskans ”in the Greek language, what is said is at the same time in an excellent way what it 
is called; alone among languages it is logos” (kursiv i original). 
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Sin skarpa kritik av och förebråelser mot den judisk-kristna moralen, den väster-
ländska filosofin och kunskapen, europén eller hjordmänniskan till trots, deltog även 
Nietzsche i kanoniseringen av ”det grekiska miraklet”. ”Därför förblir Grekland den 
första kulturella händelsen”, slog hammaren fast (Avgudaskymning 1954: 47). I vår tid 
kan man höra Deleuze & Guattaris ekon – om än i immanensfilosofisk ton: ”filosofi är 
grekisk”. Ty, förkunnar de, den grekiska miljön äger en sällsynt kvalité, nämligen, de 
tre faktiska förutsättningarna för filosofi: ”rent umgänge som miljö av immanens, inne-
boende läggning för samband, och en viss förtjusning i att forma [och bryta] samfund 
som stiftar frändskap” (1994: 87). Detta är inget annat än strävan efter origo i geofilo-
sofisk dräkt. Så mycket är tillblivelse, skillnad, och kritik av det fasta som de värnar 
om, värda. 

Att sväva i ovisshet om sin genealogi innebär ju att hemsökas av farhågan ”vet 
någon?” Svävar man i tvivel ser man till att hemligheten eller gåtan om sitt ursprung är 
välbevarat. Detta är den tillgjorda varelsens förbannelse och följeslagare. Denne måste 
leva enligt maximen ”mer katolsk än självaste påven”, ty uppdagas bluffen kan efter-
spelets pris bli ganska högt. Familjehemligheter skall inte vara föremål för insyn av ut-
omstående. Likväl, fick afrikanska forskare för sig att undersöka det grekiska miraklets 
gåta och gjorde en del märkliga fynd. Det är i ljuset av det ontologiska tvivlet – ”den 
europeiska sjukan” – som man kan förstå det försmädliga mottagandet av afrikanska 
forskares ifrågasättande och rön om det ”grekiska miraklet.” Europas bedyrade begyn-
nelse (origo), menade de, är helt enkelt ett påhitt. Anta Diops banbrytande tolkningar 
av paleontologiska, arkeologiska och filologiska rön samt empiriska studier grundade 
på radioaktiv dateringsteknik, blottade det obefogade i det ”grekiska miraklet” samt 
anseendet som tillmäts denna som filosofins, geometrins, matematikens, konstens, mm 
origo. Diop slog fast att mycket av det som tillskrivits Grekland, rent av härstammar 
från Afrika (Diop 1959, 1968, 1974). Ironiskt nog döptes Diops och andra forskare med 
afrikanskt påbrå (Obenga 1973; Van Sertima 1985; Asante 1987; Onyewuenyi 1993) 
samt västerländska vetenskapsmäns arbeten som pekade i samma riktning (Bernal 
1987) till ”Afrocentrism”. Det är minst sagt en avig logik som gör gällande att påfundet 
om det grekiska miraklet inte är centriskt, däremot är Afrocentrismen det. Slående nog, 
var det först när en europé skrev en bok om de afroasiatiska rötterna till den europeiska 
civilisationen och myten om det ”grekiska miraklet” (Bernal 1987), som rönen föran-
ledde uppståndelse och försvar. 

Afrikas betydelse för Europas uppgång, framsteg och rikedom är således också in-
tellektuellt – något som många geografer, lingvister, arkeologer, historiker och filosofer 
mödosamt suddat ut. Det är med hänvisning till detta som jag vill påpeka det dubbel-
bottnade i Franz Fanons (1966) ”Europa är bokstavligen Afrikas barn.” Afrocentrism 
erinrar om det förträngdas återkomst. Av allt att döma, öppnade rönen en Pandoras ask. 
Det är mycket som står på spel – från uppdiktade begynnelser, självbilder, kulturarv och 
identiteter till hela den västerländska forskarkårens anseende och prestige. Inte så kon-
stigt då att många västerländska forskare kände sig manade att stänga asken, värna om 
ursprunget och försöka intyga dess äkthet. En av dessa tillkännagav att det kan finnas 



Mekonnen Tesfahuney

10

en och annan påverkan från Afrika, dock är Afrikas roll och bidrag till grekisk filosofi, 
matematik, geometri, mm ganska överdriven (Howe 1998). Dennes renommé att yttra 
sig i frågan vilar på att han tidigare hade skrivit en enda bok och det om bistånd i Tan-
zania. ”Den västerländska civilisationen är en fläckfri avlelse” (Lefkowitz 1996), lät ett 
inlägg till debatten6.

Dunklets pris
Det ontologiska tvivlet, eller traumat, hemsöker en av de mest kända figurerna i Euro-
peisk litteratur, Faust.7 Faust har tolkats som gestalten som förkroppsligar den obevek-
liga och gränslösa strävan. För Oswald Spengler är Faust arketypen för europén som 
står för viljan att nå inget mindre än det eviga. Faust är en tragisk figur , ty han försö-
ker nå något han vet är de facto onåbart. Därför, är den västerländska kulturen ”den 
Faustiska kulturen”, menade Spengler. Schopenhauer, å sin sida, ansåg att den faustiska 
strävan inte bara utgör själva människans väsen, utan tillika universums eller kosmos 
kärnegenskap (Kaufmann 1961: 22). Nietzsche, för sin del, såg Faust som den mo-
derna, kultiverade människan, dunkel för sig själv, häftig och dyster i sinnet (2000: 18). 
För Berman, representerar Faust urtypen för inte bara modernitet och utvecklingsanda, 
utan även framtidsplaner, visioner och utopier – telos (1987). 

För mig är Faust arketypen för obehaget och dunklet som gnager det europeiska 
psyket och som framkallar grubblerier om jaget, livet och det eviga. Den tragiska figu-
ren Faustus sålde enligt legenden sin själ till djävulen för att få kunskap (och därmed 
makt). Missnöjet är Fausts främsta karaktärsdrag. Liksom europén, är Faust ”hejdlöst 
otillfredsställd med sig själv” (Nietzsche 2002: 222). Så djupt är dunklet och tvivlet 
som tär på hans själ, att han är beredd att gå till det yttersta och pantsätta liv och själ för 
evigt hos djävulen i hopp om att upptäcka vem han är. Faustus symboliserar de djupa 
sår som inte lämnar Europa i fred. Så viktigt är det att få svar att priset för att stilla 
ångesten kvittar: ”Går jag till ro så är jag träl/ – åt vem, det är en formsak bara” (1999: 
68). En tragisk figur som Faust kunde endast diktas i och ur det ontologiska tvivlet som 
etsat sig fast i det europeiska psyket.

All den kunskap Faust har är inget värd eftersom den inte kan stilla den djupa för-
tvivlan han brottas med – ”vem är jag då?” (ibid. 71) Vad spelar det för roll att han ”läst 
filosofi, medicin, juristeri och dessvärre teologi, från början till slut med frenesi” (ibid. 
24), som han säger, om han ändå upptäcker att ”vi intet kan veta förstår jag och märker/
och jag förtvivlar, mitt hjärta värker”? (ibid. 47) Inte ens den världsvane djävulens var-
ning till Faust om att låta bli att rota i frågor om andens mening var avskräckande eller 
godtagbar nog för att dämpa Fausts själanöd (ibid. 70 – 71)

6  ”Western civilization is an immaculate conception” beydrade Lefkowitz (1996). 
7  Faust har sysselsatt flera europeiska författare, bland annat, Marlowe, Byron, Mann, Goethe, och konstnärer 

som t ex Rembrandt, Mozart, Byron, Berliotz och Gunod (Kaufmann 1963).
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Ack, du kan tro på mig som har fått älta 
den sega tuggan många tusen år: 
det är en surdeg ingen orkar smälta 
på vandringen från vaggan till bår! 
Ja, tror mig när jag säger dig att det hela 
är skapat för en gudom blott.

Ovissheten om vem han är, misströstar och sporrar Faust ändå. I sitt famlande efter 
svar och tröst siktar Faust mot upphöjda mål och spanar det eviga (ibid. 72):

Ack, jag har jagats av andens rikedomar 
Förspilld är all den möda som jag haft. 
Slår jag mig äntligen till ro, så blommar 
mitt inre ej och flödar ej av kraft. 
Jag har ej växt en tum, ej kommit när 
Min längtans mål, oändlighetens sfär.

Faust utbrister: ”Det som man inte vet behöver man, och vad man vet, det kan man ju 
inte nyttja.” (ibid. 47) Vad är det som den mycket lärde Faust grubblar över och helst 
av allt vill få vetskap om – om inte just vem han egentligen är? Är det inte just där-
för som Faust slog vad med djävulen när han undertecknade kontraktet med sitt blod 
(1999: 68)? Vad är då viktigast att veta för en som svävar i dunkel ovisshet om sin 
identitet om inte just att få svar på vem den egentliga Anfadern är? Är det inte det som 
spökar och jäktar i det europeiska egot och medvetandet? Så här uttrycker Faust detta 
dunkel eller denna ovisshet (1999: 72):

Men ack, jag har två själar inom mig, 
och skilda vägar vill de alltid vandra. 
Den ena klamrar sig i hett begär 
med alla sinnen fast vid världens fröjder, 
den andra lyfter sig ur stoftets sfär 
mot höga anors ljusa höjder.

Därför hyser Faust avund mot den som lyckats ”ta sig upp ur illusionens gyttja/kan 
någon hoppas det, så lycklig han!” (1999: 49) Det ter sig som att även självaste Mefisto 
inte alls har kläm på vad som vållar den faustiska oron, vad som hemsöker Faust, när 
han säger (1999: 202): 

Vem vet vad du har eftersträvat?
Väl någon hög och djärv mystär. 
I månens nära grannskap har du stävat 
 – den väckte kanske ditt begär?

Att Goethe räddar Faust från det djävulska kontraktets slutliga grepp är kanske en litte-
rär gest i stil med ”och så levde han lycklig sina återstående dagar”? Eller, är det möjli-
gen så att Goethe anade att inte ens en djävulspakt kan kasta ljus på Fausts ovisshet och 
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förtvivlan? Är det därför Faust till sist blir blind och för evigt förd bakom ljuset? Det 
är ”Europas andliga gestalt”, dess tragedi och ensamhet i att leva i ovisshet som Faust 
levandegör och är sinnebilden för.

Så långt om Europas omtalade begynnelse och särart. Det framgår att den europe-
iska livsåskådningens anspråk på att vara förebild innebär att Europas barn har lagt 
beslag på mänskans, livets och kosmos kärna, dess innersta mening och beskaffenhet 
för egen räkning. Det är denna inställning som föranledde beteckningen ”ontologisk 
imperialism” (Young 1990). 

Teleologisk imperialism
Vad upptäcker man om man börjar i andra änden och frågar var Europa slutar? Som vi 
kommer att se, råder övermodet likaså vid frågan om Europas yttersta gräns och ända-
mål (telos). Utläggningar om att den europeiska mänskligheten är sinnebilden för den 
universella andens utveckling, historiens mening och gång, samt att hennes skapelser är 
det högsta som människan inrättat, är legio.8 Jag etiketterar den hybris som framställer 
den europeiska mänskligheten som världsandens och mänsklighetens gång och ända-
mål, således, med teleologisk imperialism. Efterkrigstidens utvecklingsiver, politik, 
teorier och modeller samt hela biståndsindustrin, vars mission endast går ut på att en 
hel värld skall anstränga sig för att härma Europas levnadssätt, styrelseskick och sträva 
för att nå dess ”utvecklingsnivå” är det främsta uttrycket för strävan efter herravälde 
över människans uppgiftpå jorden.

Frågan om den europeiska människans livsuppgift och mål fick en framskjuten plats 
i föredraget som Husserl höll år 1935. ”Hur skall Europas andliga gestalt karakterise-
ras?” I Europa finns ”något unikt”, nämligen en ”medfödd enteleki” [perfektion] som 
den europeiska mänskligheten bär på, replikerade Husserl på sin egen fråga (2002: 
93).9 Vidare är det just denna medfödda perfektion (enteleki) ”som råder över omvand-
lingarna i Europas gestalt och förlänar dem innebörden av en utveckling mot en evig 
pol, i form av ideal gestaltning av liv och vara” (ibid). Det är just detta som är den 
europeiska mänsklighetens livsuppgift och ändamål. Husserl tar tillfället i akt och för-
säkrar sina gelikar om att ”så länge vi rätt förstår oss själva, aldrig kommer exempelvis 
att indianisera oss” (ibid.). Européernas livsuppgift och andemening (telos) ”ligger i 
det oändliga; det är en oändlig idé, mot vilken hela det andliga skeendet så att säga 
strävar i det fördolda” (ibid.). Därutöver, har Europa nått en ”ny och högre utvecklings-
nivå som innebär att man styrs av normer och normativa idéer” (ibid.). Ergo inrymmer 
hennes andemening alla andra nationers och enskilda människors särskilda livsmening 
och -uppgift. Husserl åberopar Europas sällsyntheter gång på gång så att det framstår 

8  För en detaljerad genomgång av framstående eurocentriska teorier i samhällsvetenskap, se t ex Wolf 1982; Blaut 
1993; 2000.

9  Enteleki, från grekiskans en som betyder i/in, och tele som står för perfektion. Enteleki = inre perfektion.
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som en trollformel. Europén äger en unik medfödd livsuppgift; hon är de facto själva 
signumet för mänsklighetens högsta utveckling.

Husserls idéer är inte undantaget, utan snarare regeln för den västerländska tänkar-
kåren. Den europeiska filosofiska kåren har sysselsatt sig med projektet att förandliga 
och förädla sig själv och sin europeiska familj och därmed ensamt äga positionen som 
börjans och slutets, därtill händelseförloppens och utvecklingens stoff och föremål. 
Europas tänkande barn är präster i vetenskaplig klädsel. Liksom prästerna tror de på 
evangeliet: ”Jag är begynnelsen, slutet och evinnerligheten.” Skillnaden är att själasör-
jarna predikar i Guds namn; Europas filosofer förkunnar i sitt eget inbillat medfödda 
fulländningens och sällsynta universella livsuppgiftens namn. 

Zygmunt Bauman skriver,: ”man kan knappast, förmodar jag och hoppas jag, 
ifrågasätta” följande två påstående. Nämligen, för det första ”ligger ’Europas inner-
sta väsen’ före det ’reellt existerande Europa’: det tillhör ’europeiskhetens’ väsen att 
ha ett innersta väsen som alltid ligger före verkligheten, och att det tillhör europeiska 
realiteternas väsen att alltid ligga efter Europas väsen.” För det andra, ”även om det 
’reellt existerande Europa’, politikernas, kartografernas och Europavännernas Europa, 
kanske är ett geografiskt begrepp och en rumsligt avgränsad enhet, är Europas ’innersta 
väsen’ varken det förra eller det senare” (ibid. 11). Se där en postmodern version av 
den judisk-kristna skapelseberättelsen! I begynnelsen var Europas andemening eller 
dess Ur anda. Det befintliga Europas väsen, oavsett i vilken form det gestaltar sig , är 
liksom Kristus en inkarnation av ett övernaturligt väsen – det Stora Europa Anden. Den 
är osynlig men alltjämt närvarande och uppenbaras på olika sätt – Europaandens vägar 
äro outgrundliga. Vidare evangeliserar Bauman att ”Europa är inget man upptäcker; 
Europa är en mission – något som skall göras skapas, byggas och det krävs stor uppfin-
ningsrikedom, målmedvetenhet och hårt arbete för att fylla denna mission” (Bauman 
2005: 8 – 9). Förvisso, det skall till arbete och en stor inbillningsförmåga. 

Bauman hävdar: ”Europa kom att bli födelseorten för en överskridande civilisa-
tion” och att hon ”var och är en livsform som är allergisk mot gränser – ja, mot all 
oföränderlighet och ändlighet” (ibid.14, kursiv i original). Europas kultur ”är i grunden 
en expansiv kultur – ett drag som är nära sammanflätat med det faktum att Europa var 
platsen för den enda sociala enheten som förutom att vara en civilisation också kallade 
sig för en ’civilisation’ och betraktade sig som en civilisation” (ibid. kursiv i original), 
skriver Bauman vidare.”Det är inte bara kultur som råkade blir Europas uppfinning”, 
fortsätter Bauman, utan”Europa uppfann också behovet av en odlande kultur” (ibid. 18, 
kursiv i original). Förvisso medger han att även icke-européer har kulturfragment, men 
det är endast Europa som lyckats gå ”ett steg längre än vad som var vanligt för resten 
av mänskligheten att gå – och tog steget före någon annan; men när det tog det banade 
det väg för alla de andra” (ibid., min kursivering). ”Europa var först att förkunna att 
’världen skapas av kultur’ och det var i Europa som människorna först ställde sig vid 
sidan av sin ivärldenvaro och därigenom befriade sin egen form av mänsklighet” (ibid. 
18) Är det kanske traumat som eggar det gränslösa sökandet och ligger bakom Europas 
påstådda expansiva kultur? Det kanske är fördenskull som Bauman utan samvetskval 
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också ömkar: ”ibland är det en känsla av obehag som framkallas av den lätthet med 
vilken varje tal om Europas unika egenskaper och historiska roll anklagas för eurocen-
trism” (ibid. 16). Nåväl, när det gäller Europas tankfulla präster så vet man aldrig vad 
de kommer att dikta upp, moralisera om och tuta i härnäst.

Det europeiska kallets skenhelighet
Den postmoderne prästen Baumans utsagor är ett utmärkt exempel på att föreställ-
ningar om den europeiska mänsklighetens ändamål och livsuppgift präglas av ett 
schizofreniskt eller tvetydigt förhållningssätt till det mänskliga. Europén, märkligt nog, 
tillhör ändå inte riktig samma gemenskap. Hon anser sig vara en medlem av den stora 
mänskliga familjen, men ser sig samtidigt som utvald och högre än alla andra medlem-
mar av familjen. Europén, den ”tama hopplöst medelmåttiga och erbarmliga människan 
har lärt sig att uppfatta sig själv som mål och höjdpunkt, som historiens mening, som 
’högre människa’” och som Nietzsche menade hela ”Europa stinker idag av …” (2002: 
11). Det är detta som är den europeiska sjukan. Rasism är kanske den tydligaste påfölj-
den av européns schizofrena hållning till det mänskliga. Endast en utsaga, från ofantligt 
många sådana som löper igenom västerländska filosofers och vetenskapsmäns skrifter, 
får räcka som exempel på den tvetydiga hållningen till det mänskliga. ”Mänskligheten 
uppnår sin största perfektion med den vita rasen. Den vita rasen äger alla motiverande 
krafter och begåvningar i sig självt; därför måste vi analysera den någorlunda ingå-
ende” (Kant i Eze 1997: 117). Så resonerar och talar ressentimentmänniskan, i detta fall 
Kant. I sanning skall man syna den ”vita rasen” i sömmarna, men inte av det angivna 
skälet.

Denna ambivalens inför det mänskliga pekar mot ivern att resa frågor om ras, 
rasrenhet, arvsanlag, och rashierarkier, vilket i sin tur tycks drivet av rädslan för förfall 
och vansläkt genom beblandning. Frågor vars ödesdigra konsekvenser löper igenom 
Europas historia de senaste fyrahundra åren. Detta kommer till uttryck också som 
en fixering vid det rena, det autentiska och genuina och bär med sig en avsky för det 
olikartade. Med andra ord, liksom narcissismen lyder denna fixering vid renhet under 
en likhetskalkyl – en ekonomi vars logik är att utplåna skillnader – etniska, religiösa och 
kulturella – genom att underkuva och/eller forma andra till en avbild av sig själv (euro-
pén). Denna, rasism – idén om att människosläktet består av ”högre” (goda) och ”lägre” 
(dåliga) raser – är de facto en ressentiment ideologi. Alltså, i en slags upp-och-ner vänd 
logik framträder dunklet om härstamning och genealogi, eller snarare vetskapen/miss-
tanken om ens hybrida bakgrund, som en fix idé om rasrenhet, avsky mot det blandade 
och hybrida. Ironiskt nog, avskyn mot det annorlunda och ”icke-jaget” är strängt taget 
en missaktning och fiendskap inriktat mot självet. 

Således, missionerade (ar) Europén över hela världen med sig själv som kall och 
som alla andra skall härma, följa och åtlyda. Det är jag – europén – som är ursprunget 
och ändamålet; källan till allt vad konst, musik, moral, historia, filosofi och kultur samt 
allsköns vetenskap heter. Alla bör och skall formas i min avbild, följa mitt exempel 



Europas origo och telos

15

och gå i mina spår. Detta narcissistiska begär kommer emellertid inte allra tydligast 
till uttryck i de olika transcendentala och metafysiska läror som skildrar all mänsklig 
utveckling som ett uttryck för ”Europas andliga gestalt”, (Husserl 2002: 93), eller som 
frukten av en medfödd singulär ”vit” rationell bedrift, utan snarare i de krassa eröv-
ringskrigen och i folkmordensfär. De är de fysiska, konkreta och dödliga uttrycket 
för bokslutet i den narcisstiska likhetsekonomien. Åtskilliga människor har fått betala 
priset för det begär, i det förment unika kallets namn som Europa förkroppsligar. Därav 
det nordamerikanska talessättet: ”varhelst europén far är död, förödelse och elände den-
nes beledsagare.” Beskåda Irak; se Palestina i vår tid!

Med andra ord, ”Europas andliga gestalt” livnär sig genom att ”förbruka det som 
inte är sig lik”, för att revidera bell hooks kända metafor något (1992). Det är en privi-
legierad ställning som intagits av européer då dessa tillmäts positionen som både norm 
och ”gränsöverskridande begärande subjekt” (ibid.). En ställning som upprätthålls av 
filosofiska och vetenskapliga utläggningar samt mediala och litterära exposéer om icke-
européer som t ex lever kvar i ett svunnet tidsrum som europén för länge sedan lämnat 
bakom sig (Fabian 1983). I slutändan, både avslöjar och beslöjar talet om Europas 
”högre” och ”sublima” livsuppgift viljan till monotopia – en narcissistisk värld berö-
vad skillnad. Tillspetsat, blir etnisk rensning och (folk)mord följden av utläggningar 
om den europeiska mänsklighetens fulländning och medfödda överlägsenhet. Alltså, 
följer filosofier och läror om Europas unika kall och universella ändamål det Nietzsche 
kallade ”skarprättarens metafysik” (1954: 500). I den meningen kan talen om Europas 
universella livsuppgift läsas som förskönande beskrivningar av ett nekrofiliskt begär. 
Låt oss ta några exempel. Vad är det som den liberale Herbert Spencer förmedlar då 
han skrev att ”de krafter som arbetar på den fullständiga lyckans stora projekt tar ingen 
hänsyn till lidanden av underordnad betydelse, utan utrotar sådana sektorer av mänsk-
ligheten som står i dess väg” (citerad i Lindqvist 1993: 18), om inte just skarprättarens 
vilja? Vad ger Spencer och hans meningsfränders rop – ”mänsklig eller djur – hindret 
måste bort”, uttryck åt om inte just skarprättarens anda och den ohyggliga innebörden 
av Europas frejdade sublima livsuppgift? Mörkrets hjärta är inte beläget i ”civilisatio-
nens utpost” utan i dess narcissistiska själ och i påbudet om det europeiska jaget som 
ideal och norm. Detta har varit och fortsätter vara stadgan och emblemet för alla vithe-
tens imperier under de senaste fem seklen. Det är, sålunda, inte långsökt att konstatera 
att parollen ”utrota varenda jävel” (Conrad 1996/1899) summerar Europas andliga kall 
och livsuppgift alltsedan 1500-talet. Numera håller det nekrofiliska kallets förkvävande 
grepp på att föra livet och mänskligheten till ruinens brant (Fanon 1966).

Av det som framgick, konstateras att de filosofiska prästernas sed att likställa 
mänsklighetens alfa och omega med Europa och ”vithet” är fastgrodd. Det är förkun-
nelsen om att världen, livet och universum bär på en andemening, en föresats eller plan 
och att denna kretsar endast kring europén och Europa. Europa är det rum där allt detta 
inträffar, förverkligas och fullbordas. Europas story är Historia. Europas filosofi och 
litteratur är Filosofin och Litteraturen. Europas kultur är Kulturen. Europas framtid är 
Framtiden. Europa är Världen och Världen är Europa. Som om en helig lögn därmed 
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skulle besannas av åkallan (Nietzsche 2000). Detta är inget annat än en vit teleologi. 
Alltså, den bleknade läran eller livsåskådningen om slutliga mål som lägger beslag på 
såväl utom- som inomvärldslig ordning samt spörsmålen om begynnelse, utveckling 
och slutstadium. Detta den västerländska filosofins självförhärligande består, för att 
åberopa Nietzsche, av villfarelser, och villfarelser endast, om transcendens, univer-
salism och det eviga (1975, aforism 115; jmf Said 2003). I sin roll som själavårdare 
av ”Europas andliga gestalt” erinrar den europeiska tänkarkåren om huvudfiguren i 
Dostojevskijs novell Anteckningar från ett källarhål. Ni vet, han som säger sig vilja 
ha en ”känsla för allt ’skönt och upphöjt’ ” och som ger löfte om att ”i det eländigaste 
och mest påtagliga strunt skulle jag ha sökt det sköna och det upphöjda” (1970: 27). 
I centrum för Hegels filosofi står ju till exempel Jaget som i själva verket är Europén 
som universums ande, förlopp, rättsnorm och mål. Och i vår tid går denna figur igen. 
För vad är alla liknande utfästelser som avlöst varandra under 1990-talet om den sista 
människan, historiens och metafysikens slut, ideologiernas och utopiernas död, om inte 
inbilskheten om att den europeiska mänskligheten utgör alltings Grande Finale? 

Antingen är viljan att fixera telos och tron att den europeiska mänskligheten är are-
nan för världsandens fortsatta förädling ett sjukligt uttryck för maktbegär av stora mått 
eller så rymmer detta storhetsvansinne en mörkare sida, nämligen, begäret till stupet 
och viljan till avgrunden; eller både/och. Faustus ger röst åt denna samtidiga hybris och 
dunkla begär, då han säger till självaste djävulen Mefisto (1999: 70):

Du hörde ju – om fröjd är det inte fråga. 
Åt yran ger jag mig, åt lust med smärta i, 
Förälskat hat och ljuvligt raseri. 
Mot höjderna och djupen vill jag hasta, 
må hela världens ve och väl belasta 
mitt jag, till mänskligheten förstorat, 
och må mitt jag till sist med världens gå förlorat!

Europas löjliga sits
Den Europeiska sjukan kan botas, menade Husserl. Så här lät receptet som han skrev 
ut: ( 2002: 127):

Utgången av den europeiska existensens kris kan bara bli en av följande: antingen 
Europas undergång i främlingskap inför sin egen rationella livsmening, ett förfall 
till andefientlighet och barbari, eller Europas pånyttfödelse ur filosofins anda, 
genom en förnuftets heroism … . Det största hotet mot Europa är tröttheten. Om vi 
som ”goda européer” kämpar mot denna det största av alla faror, med en tapper-
het som inte skyr ens oändlig kamp, då kommer det ur vantrons förintande lågor, 
ur den pyrande elden av förtvivlan inför västerlandets mänskliga uppdrag, ur den 
stora trötthetens aska att resa sig en Fenix av nytt, innerligt och förandligat liv, som 
löftet om en stor och avlägsen mänsklig framtid … .
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Att de ” goda européerna” inte alls ”har rätt förstått sig själva” och att det är därför de 
letar efter Europas andemening i de sublima illusionernas och chimärernas sfär, står 
klart. På grund av felställda tillståndbedömningar och analyser, förmår Europas tänkare 
varken finna eller kurera åkomman som plågar. Vill man verkligen hitta en utväg ur och 
ett botemedel för den europeiska sjukan, så måste man vända sig till andra pålitligare 
tillståndsbedömningar. Så här låter Dostojevskijs ärligare diagnos av Europas andliga 
åkommor (1970: 23):

Jag ber er, mitt herrskap, lyssna ibland till stönandet från det nittonde århundradets 
bildade människa, hon, som lider av tandvärk. Lyssna på den andra eller tredje 
dagen av sjukdomen, när hon redan inte längre stönar på samma sätt som första 
dagen, dvs. inte bara därför att hon har tandvärk, inte så som vilken enkel bonde 
som helst, utan så som en av bildning och europeisk civilisation genomträngd 
människa stönar, som ”ryckt sig lös från jorden och folket”, som man nu för tiden 
uttrycker det. Hennes stönanden blir ömkliga och avskyvärt ondskefulla och 
fortsätter i dagar och nätter. Och hon vet ju själv att hennes stönanden inte medför 
någon nytta. Hon vet att hon bara fåfängt tröttar ut och irriterar sig själv; hon vet 
att t. o. m. publiken och hela hennes familj, som hon anstränger sig inför, redan 
lyssnar till henne med vämjelse, att de inte tror ett dyft på henne och att de innerst 
inne förstår att hon skulle kunna stöna på ett annat och enklare sätt, mindre tillgjort 
och utstuderat, och att hon gör sig till så där bara av elakhet och beräkning. Nåväl, 
i all denna medvetna skamkänsla ligger just vällust. 

Europén erinrar om romanfiguren i Arundhati Roys bok De små tingens gud, han som 
också var upptagen med den snarlika och envisa sysslan och vars besvärliga sits skild-
ras på ett utsökt sätt, så här. ”När han så småningom blev klar över sin roll i Historiens 
planer var det för sent att vända om. Han hade själv sopat bort sina fotspår. Krypande 
baklänges med en kvast” (1998: 200). Europa har sopat bort sina fotspår med villfa-
relsens och önskedrömmens kvast, krypande med ryggen före på väg mot sitt ”enastå-
ende” och ”sublima” ändamål.

Istället för att till exempel acceptera sitt afrikanska arv, har Europa mödosamt arbe-
tat med att vittvätta och utsudda varje dylikt spår för att istället frammana ett uppdiktat, 
rent och enastående förflutet och dito framtid. I sin hybris har Europa omslutit sig och 
vänt ryggen till världen. Men i och med det har hon också utsatt sig själv för risken 
att gengäldas med samma mynt. Således Fanons dom: ”Europa har avstått från varje 
slags försynthet och anspråkslöshet; men hon har också vänt sitt ansikte bort från varje 
omsorg och ömsinthet” (1966: 312).10 Och det har Europa inte råd med längre. Särskilt 
nu, när det är skymning i Västerlandet. Historiskt har det visat sig att varje stor (global) 
finanskris under de senaste fem seklen också är ett förebud om att ett nytt imperium är i 
vardande (Arrighi 1994; Harvey 2005). Den Arabiska fågeln Fenix som enligt legen-
den anländer vart femhundrade år till Heliopolis i Egypten (där den är också känt som 
Bennu), och som sätter eld på sig själv och reser sig ur askan (Willis 1993: 38), lär ha 

10  ”Europe has declined all humility and modesty; but she has also set her face against solicitude and tenderness”
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byggt sitt bo någonstans i det Orienten som de ”goda européerna” har varit så måna om 
att avfärda.

Kontra Husserl menar jag att det största hotet mot Europa är Europa självt: mega-
lomanin. Den största faran mot Europa ligger inte i att den skall förlora sin ”rationella 
livsmening”, utan tvärtom är det just dess fåfänga, inbilskhet och förhävelser som gör 
att hon envisas tro på något hon inte är, kan vara eller kommer att bli. 

Detta är inte att förneka Europa. Tvärtom. Det handlar om att få Europa att inse att 
dess ursprung och historia,, ändamål och framtida öde är sammantvinnat med, och inte 
befinner sig före, avskilt från, eller bortom det mänskliga, det levande och kosmos. 

Europa har ett ursprung och ändamål – den gemensamma och sammanflätade 
mänskliga livsuppgiften. Om och när hon inser det så slipper hon Narcissus öde. Vi 
vet ju hur det gick för Narcissus till slut – han tynade i sitt eget beläte. Men om Europa 
framhärdar med myten om sig själv kommer hon att bli ihågkommen likt åsnan som i 
sin löjliga sits lär ha stönat:

”Att man går under av en last som man varken förmår bära eller kasta av sig?”
Friedrich Nietzsche (Avgudaskymning (1954 aforism 11)
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