
Den bibliska berättelsen i första Mosebok om bröderna Kain 

och Abel lämnar ingen oberörd.

Två olika karaktärer, två olika öden och två helt olika relatio-

ner till en Gud, som inte riktigt är nöjd med människan och 

som därför väljer att sätta Kain och Abel på prov. Båda ska få 

offra det bästa de har till Gud.

Och trots att Kain är den som har förstfödslorätt och brukat 

jorden i sitt anletes svett, medan Abel gjort det lätt för sig 

och bara offrar något ur sin flock, så ratar Gud ändå Kains 

offer och föredrar Abels.

Berättelsen når sin klimax när Kain, som känner sig sviken 

av en Gud som han ändå inte litar på, mördar sin bror Abel. 

”Är jag min broders väktare?” svarar Kain den Gud som fråg-

ar efter Abel. Dennes blod ropar ju till Gud från marken sam-

tidigt som det förorenar den jord som skall ge jordbrukaren 

Kain hans näring.

Det här är berättelsen Bortom Paradiset, om en tid då det 

bibliska dramat om de två bröderna och deras förhållande 

till skapelsen är mer aktuellt än någonsin.

En idéhistorisk tidsresa i fem akter, ett vittert läsdrama, un-

derstundom även en komedi.
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PhiliPPe Charas
 
Philippe Charas föddes 1941 i Eskilstuna och växte upp 
i en invandrarfamilj. Att se på tillvaron både utifrån och 
inifrån samtidigt kom så att säga med modersmjölken, 
och blev med tiden det som är själva motorn i hans krea-
tivitet.

Med civilingenjörsutbildning och radiokommunikation 
som specialitet fick familjen en födkrok utan att för den 
sakens skull förse Philippes kreativa motor med det 
bränsle den behövde. Kompletterad med humaniora, 
diverse språk, historia, filosofi och teologi sattes det 
möjliga mot det tillåtna i gapet mellan människans ska-
parkraft och naturens egen; där frågan om människans 
plats på jorden blev det centrala.

Miljöfrågorna hade för Philippes del mer att göra med 
teologi än mänskliga artefakter som ingenjörskonst och 
politisk ideologi. Hans författardebut kom sent i livet och 
är präglad av den speciella erfarenheten av att samtidigt 
vara både innanför som utanför.
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